ПРОЕКТ „МРЕЖА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННИ БРАКОВЕ”

РЪКОВОДСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ

0
Проект „Мрежа за превенция на ранни бракове” е съфинансиран от
Програма "Права, равенство и гражданство"на Европейския съюз
Проект „Мрежа за превенция на ранни бракове” е съфинансиран от Програма "Права,
равенство и гражданство"на Европейския съюз

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма Правосъдие на
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието се носи от партньорите по
проект JUST/2014/RDAP/AG/HARM/7962 и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че отразява официалното становище на Европейската комисия.
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БЛАГОДАРНОСТИ

Това Ръководство е резултат от сътрудничеството между професионалисти, организации
и институции. Авторският екип изказва благодарности на всички, които отдадоха своето
време, експертиза и енергия за неговото създаване, и по-конкретно:
Сдружение „Шанс и закрила”, Център за междуетнически диалог и толерантност
„Амалипе”, фондация Privada Pere Closa, Ljudska univerza Kočevje, KEAN за огромните
усилия да достигнат до повече от 1000 деца, 1000 семейства и представители на
общностите, 150 професионалисти и да ги включат директно в изпълнение на проектните
дейности, да гарантират, че резултатите от проекта са променили нагласите и
поведението на тези целеви групи.
Европейският ромски информационен офис (ERIO) – които направиха така, че
резултатите от проекта да достигнат до повече от 20 000 представители на институции за
закрила на детето; на здравната и образователна система; на правосъдието, полицията и
други заинтересовани страни.
„Овластяващо обучение” ЕООД – и по-специално на Галина Маркова и Арсо Ганев, които
помогнаха на партньорите да осмислят както въздействието на проекта за подобряване
на ситуацията на целевите групи, така и ползите за самите тях – за тяхното развитие и
повишаване на капацитета им да извършват подобни дейности.
Хариета Манолова – консултант по детско развитие – която направи материалите за
обучение на деца и семейства по-достъпни и адаптирани към спецификата на детското
развитие, а също така и към начина на възприемането им от различните участници в
проекта.
Партньорите по проекта: Сдружение „Шанс и закрила”, Център за междуетнически
диалог и толерантност „Амалипе”, Овластяващо обучение – България, фондация Privada
Pere Closa – Испания, университета Ljudska univerza Kočevje – Словения, KEAN - Гърция и
Европейският ромски информационен офис (ERIO) – Брюксел – биха искали да
благодарят на хилядите участници в проекта, за тяхната активност и ангажираност.
Споделените от тях мисли, коментари и препоръки са част от това Ръководство.
Приносът на всички е безценен за успеха на проекта.
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ГЛАВА 1
Въведение
Това ръководство е разработено в рамките на проект “Мрежа за превенция на ранни
бракове”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Права, Равенство
и Гражданство” (ПРГ) на ЕС.
Основната цел на програма ПРГ е да допринася за по-нататъшното развитие в областта
на насърчаване и защита на равенството и човешките права, както са залегнали в
Договора, Хартата и международните конвенции за правата на човека. Тя има 9
специфични цели:
-

Насърчаване на недискриминацията;
Борба с расизма, ксенофобията, хомофобията и други форми на нетолерантност;
Насърчаване на правата на хората с увреждания;
Насърчаване на равенството между жените и мъжете и утвърждаване на
принципа на равенство между половете;
Предотвратяване на насилието над деца, млади хора, жени и други рискови групи
(Daphne);
Утвърждаване на правата на детето;
Осигуряване на защита на личните данни в ЕС;
Насърчаване на правата, произтичащи от гражданството в Съюза;
Утвърждаване на правата, произтичащи от гражданството на ЕС.

Целта на поканата за кандидатстване, по която този проект е разработен, е да
съфинансира международни проекти насочени към превенция, информиране и
преодоляване на насилие срещу жени, млади хора и деца, свързано с прилагане на
увреждащи здравето и достойнството практики. Проектите трябва да са принос към
усилията на ЕС в тази област. Приоритетът на тази покана е предотвратяване и борба с
насилие, свързано с увреждащи практики като генитално осакатяване на жени,
принудителни или ранни бракове, принудителни сексуални връзки, т.н. „престъпление
заради честта”, извършени срещу жени, млади хора и деца.
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Проектът “Мрежа за превенция на ранни бракове” се отнася до проблеми от същината
на програма ПРГ. Той е насочен към противодействие и превенция на насилие, свързано
с увреждащи практики и има следните специфични цели:
 Да насърчава сътрудничеството между системите за закрила на детето,

здравеопазване, образование, правосъдие и полиция в посока координиране на
дейности, свързани с борбата с ранните бракове сред ромските общности,
прилагайки дете-центриран подход;
 Да се повиши осведомеността сред различни целеви групи в ромските общности,

с оглед променяне на нагласите и поведението им по отношение на ранните
бракове;
 Да се увеличи Европейската практика в областта на прилагането на дете-

центриран подход за защита на децата от вредните традиции на ранните бракове.
Основният подход, на който е базиран проектът, е дете-центриран подход. Според него
детските права и потребности са основен фокус на развитието.
В този контекст, в рамките на проекта бяха разработени документи и методологии, които
да послужат за изясняване на проблема с ранните бракове в страните – партньори, да
дадат инструменти за работа с целевите групи – специалисти, деца, семейства,
общности, да поставят в центъра на общите усилия благополучието на детето.
Всички тези инструменти са обединени в настоящото ръководство, за да се използват
както от партньорите, така и от всички заинтересовани страни. Отличителна тяхна черта
е, че те не са специфични за една партньорска държава, не се отнасят до малка и
конкретна ситуация, а имат общи характеристики и могат да бъдат преведени и
възприети на Европейско равнище от страни, които не са пряко включени в проекта.
Дейностите могат да станат част от портфолиото на публични и неправителствени
организации, да се използват в застъпнически инициативи, да се интегрират в учебни и
извън учебни занимания в училища, в които учат рискови деца.
Партньори в осъществяване на проекта са:
Сдружение „Шанс и закрила” - България
Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе", България
„Овластяващо образование” ЕООД, България
Fundació Privada Pere Closa (Фондация Pere Closa), Испания
Ljudska univerza Kočevje (Образователен център за възрастни), Словения
KEAN (Организация за алтернативни младежки дейности), Гърция
ERIO (Европейски ромски информационен офис), Белгия
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Структура на Ръководството
За кого е предназначено ръководството?
Ръководството може да бъде използвано от широк кръг специалисти – професионалисти,
които работят с рискови групи деца и семейства – учители, педагогически съветници,
социални работници, полицаи, съдии, експерти от НПО сектора, и организации,
защитаващи детските права.
В началото на всяка глава е посочен кръгът от професионалисти, които могат да се
възползват от това ръководство.
Равенства и различия
Това Ръководство е предназначено да се използва от предварително обучени
специалисти. Те трябва да са наясно с културното многообразие на
класа/групата/аудиторията и че трудните и чувствителни въпроси трябва да бъдат
обсъждани. Общата цел на Ръководството е да предпази децата от въвличане в ранни
бракове чрез поставяне на детето и детските права в центъра.
Може да се наложи обучителят да адаптира материалите, сценариите, обстановката, за
да се гарантира, че дискусията, която се води е разбираема за участниците и че не засяга
техните права и достойнство.
Дете-центриран подход
Обикновено културата на държавите е центрирана към възрастните, не към детето. На
детето и детството по традиция се гледа като на състояние, период за подготовка да
бъдеш възрастен, не като на период от живота на човека със собствена значимост, със
собствени нужди.
Когато говорим за дете-центриран подход, трябва да разбираме, че това е подход,
основан на правата на детето и да отчитаме, че децата не живеят в изолация: те могат да
бъдат част от основното и разширено семейство, ученици в училище, членовете на
обществото, местната общност, гражданското общество в страната. В контекста на
различните социални системи съществуват много фактори, които допринасят за
реализирането или липсата на реализация на правата на всяко дете.
Дете-центрираният подход активизира цялата система от възможна подкрепа за
определено дете – самото дете, семейството, общността, НПО, общински и държавни
институции.
Дете-центрираният подход би следвало да се прилага в работа със семейства и общности, да
подкрепи техния капацитет за изграждане на подкрепяща, закриляща и уважаваща среда за
децата.
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Структура
Ръководството съдържа 5 глави:
Първа глава – въвежда в темата на Ръководството и неговото съдържание.
Втора глава - съдържа основните заключения от сравнителния анализ на
законодателството, междуинституционалното сътрудничество и дейностите по
превенция, свързани с ранните бракове в България, Гърция, Испания и Словения, който
дава картина на ситуацията с проблема ранни бракове в страните партньори и може да
бъде използван за застъпнически действия за промяна на политики и практики за
преодоляване на тази нараняваща детското развитие практика.
Трета глава – представя съдържанието на 2 обучителни модула за професионалисти –
междуинституционално и междусекторно сътрудничество, базирано на дете-центриран
подход.
Четвърта глава - представя обучителен пакет, съдържащ методология за провеждане на
5 сесии с деца, методология за Училище за родители – 2 модула и методология за
организиране на фамилни групови конференции.
Пета глава съдържа бележки, свързани със закрилата на детето, както и източници на
помощ и подкрепа, както за професионалисти, така и за жертви на ранни бракове.

Въпросници
Проектът използва набор от въпросници за обратна връзка от участниците. Целта е да се
разбере тяхното удовлетворение от участие в програмата, както и доколко участието им
в проектните дейности е довело до промяна на нагласите и поведението по отношение
на ранните бракове. След всеки модул е публикуван формуляр на съответния въпросник.
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ЗАЩО ИМА НУЖДА ОТ ТОВА РЪКОВОДСТВО
Ранните бракове се срещат в почти всеки регион на света. На всеки 3 секунди, някъде,
едно момиче под 18-годишна възраст се омъжва. Ако сегашната тенденция продължи,
100 милиона момичета ще се оженят през следващото десетилетие и всеки ден 25 000
момичета ще станат детски булки.
Под термина "ранен брак" проектът приема всеки съюз, в който един или и двамата
партньори са по-млади от законната възраст, разрешена за брак. Това определение
съвпада с определението, прието с резолюция 1468 на ПАСЕ, която използва термина
„Детски брак”. За нас и двата термина имат едно и също значение, защото обикновено
законовата възраст за брак е 18 години и под нея – това всъщност е брак между деца.
Проблемът в Европа е сравнително по-малък, но все още има региони и общности,
където той продължава да съществува. Проучванията на УНИЦЕФ, UNFRA (2012 г.), ERRC
(2011) разкриват този проблем като съществен в Централна и Източна Европа, особено в
ромските общности там. Проблемът не е необичаен в други европейски държави, където
живеят ромски общности.
Където и да се случи, ранният брак е вредна практика, свързана с нарушаване на
основните права на детето за здравословен живот, образование и сигурност. Тя
представлява най-разпространената форма на сексуално насилие, особено за момичета,
компрометира тяхното развитие и често води до ранна бременност и социална
изолация.
Използват се различни подходи и политики за ограничаване на феномена на национално
и европейско равнище. Наблюдава се напредък към модернизиране на ромското
семейство, но все още проблемът ранни бракове е сериозен за много от неговите групи.
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ГЛАВА 2

Сравнителен анализ на законодателството,
междуинституционалното сътрудничество и дейностите
по превенция, свързани с ранните бракове в България,
Гърция, Испания и Словения
Обобщение

ЗА КОГО Е ТАЗИ ГЛАВА:
Създатели на политики за закрила на детето
Организации за защита на правата на детето
ЦЕЛТА НА ТАЗИ ГЛАВА Е:
 Да опише ситуацията по отношение на ранните бракове в страните-патньори;
 Да посочи изводи и препоръки за подобряване на сътрудничество между
институциите за закрила на детето, образователната и здравна система, правосъдие
и полиция по отношение на ранните бракове в партньорските страни
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Проблемът с ранните бракове
Проектът „Мрежа за превенция на ранни бракове” възприема ранният брак като съюз, в
който поне един от двамата партньори е по-малък от законно установената за това
възраст в съответната държава.
Ранният брак има същите социални характеристики като официалният такъв; той
легитимира социалните норми в ромската общност и има сериозни социални
последствия. Различни автори описват поне един от следните негативни аспекти на
ранния брак:
-

Социална изолация поради прекъсване на връзките с основното семейство и
приятели;
Ранно отпадане от училище;
Ранна бременност и раждане;
Различни форми на домашно насилие, разводи, спонтанен аборт и различни
заболявания сред младите майки;
Безработица за съпругата, тя е отговорна за децата и домакинството;
Ниското социално положение и ролята на майките предполагат продължаване на
модела на ранните бракове.

Този проблем съществува в различните страни в различна степен. Няма официална
статистика, тъй като по своята същност най-често това е нелегитимно съжителство, което
не е регистрирано от официални статистически източници. За неговия мащаб можем да
разберем от резултати от проучвания или непряко - от нивото на ранните раждания и до
известна степен от степента на отпадане от училище.
Отделните проучвания и индиректните данни дават известна информация за обхвата на
проблема в страните партньори:

ГЪРЦИЯ
Бракът между деца е насилие, което съществува в значителна степен, особено в области,
характеризиращи се с висока степен на бедност. По-засегнати от тази практика са
момичетата, поради важността, която се поставя върху тяхната девственост. Родителите
се стремят да контролират сексуалността им и в резултат на това ги омъжват по-рано.
Според данни и доказателства от проучвания и изследвания на Университета в Йоанина
ромите се женят на възраст между 16 и 18 години, докато момичето, което е неомъжено
и е над 17-годишна възраст се смята за стара мома. Често първият брак става под 17годишна възраст и момичетата растат с убеждението, че ще се научат да обичат
съпрузите си, тъй като бракът е средство за щастие и крайна цел в живота на човека.
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Половината от респондентите в проучването считат брака за "средство за щастие", а
другата половина от респондентите е разделена на категории като "безопасност",
"мисия на човека", докато малък процент описва брака като "необходимо зло".
В допълнение към казаното, друго проучване е проведено от местната администрация в
град Лариса, където е заселена значителна част от ромите в Гърция.
Проведените интервюта по време на проучването са обхванали 1500 роми. По време на
тези срещи е посочено, че средната възраст на брака е 15-16 години за жени и 18 години
- за мъже. Заслужава да се отбележи, че 8 от 10 жените от извадката са се омъжили
преди 15-годишна възраст, докато средно за общността варира от 10 до 15 години.

СЛОВЕНИЯ
Ромската общност възприема статусът на зрял човек за момичетата, когато те получават
менструация, без значение на тяхната възраст. За ромските бракове няма традиционен
ромски ритуал или посвещение. Обикновено момче и момиче са заедно в "гората" за
няколко дни. Статутът на брака е свързан с техния сексуален контакт.
Ранният брак е обичай в традиционните общества и остава до днес такъв в ромските
общности поради бавната им модернизация. Новите ромски поколения частично
запазват традициите и частично приемат преобладаващите социални форми на брака.
Очаква се процесът на модернизация да бъде бавен в някои аспекти, но въпреки това
необратим.
Темата за ранните бракове в Словения не е много добре изследван. В последните години
има само две проучвания:
1. Национално изследване "Принудителни бракове на ромските момичета" - 2014 г.
Целта на изследването е да се определи колко широка е практиката на ранните и
принудителните бракове на ромите и какви са моделите на социализация сред ромското
население.
2. Международно социологическо проучване "Ранните бракове - култура или
злоупотреба?", проведено през 2015 г., финансирано от ГД "Правосъдие" на ЕС. Целта
му е да идентифицира нагласите на различните ромски групи, участващи в изследването,
към проблема ранен брак. Отговорите, на главно затворени въпроси, разкриват как
ромите приемат това явление в наши дни, дали има промяна по отношение на ранните
съжителства, и като резултат ранното родителство; колко важни са образованието и
трудовата заетост.
Сред ромските младежи от района на Доленска официалните бракове са рядкост.
Повечето двойки живеят в съжителство. Най-честият начин за сключване на брак е чрез
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бягство. Това означава, че двойката решава да се омъжи, но защото семействата им не са
съгласни (често защото и двамата са все още непълнолетни), те избягват и се скриват за
известно време (например у роднини). След известно време двойката се връща заедно и
започва да живее брачен живот. Първото полово сношение се третира като брак. И
двамата - момичето и момчето - са много млади (средна възраст 13 или 14 години, но
са известни случаи, когато момичето е само на 12 години).
Според проучването "Ранните бракове - култура или злоупотреба?" броят на ранните
бракове в Словения не е незначителен. По-голямата част от респондентите са започнали
да живеят заедно с партньора си на възраст между 14-18 години, без съществена
разлика между двата пола. Повечето анкетирани раждат първото си дете на възраст
между 18 и 24 години, а след тази възрастова група са респондентите между 14 и 18
години.
Резултатите от проучването показват също важна връзка между нивото на образование,
възрастта при сключване на брак (или започване на съжителство) и възрастта при
раждане на първото дете.
По отношение на половото сношение между двама младежи на възраст 14 - 15 години
почти половината от респондентите (47,6% от мъжете и 46,8% от жените) са на мнение,
че двама млади хора, които се обичат могат да имат сексуален контакт.
Мнението на респондентите относно ранните бракове е разделено. Половината от тях
предпочитат взаимоотношения и сексуални контакти на възраст между 14 и 15 години, а
другата половина определя възрастта на зрялост (18 години) като най-подходяща, за да
започнат съжителство и да станат сексуално активни.
Въпреки ограниченията в законодателството, около 5,4% от респондентите предпочитат
съжителство преди 14 години, със значителен превес на жените в този отговор.
Основните заключения от проучването "Ранните бракове - култура или злоупотреба?" са
следните:
Ранните бракове все още съществуват сред много роми днес, въпреки че все по-малко
могат да се считат за "ромска" традиция. Проблемът съществува в различна степен сред
различните ромски групи и социални слоеве.
Освен това съществува ясна тенденция за преодоляване на ранните бракове, която се
осъществява заедно с процеса на модернизация на общността. Същевременно
семейните и брачните нагласи на ромите в Словения в момента се характеризират с
няколко основни тенденции:
1. Възрастта на ранното съжителство и брак се увеличава;
2. Образованието се оказва най-важният фактор, влияещ върху по-високата възраст
за ранно съжителство;
12

Проект „Мрежа за превенция на ранни бракове” е съфинансиран от Програма "Права,
равенство и гражданство"на Европейския съюз

3. Става все по-често срещана тенденция семейството да бъде създавано от
младите хора, а не от родителите;
4. Днес обикновените семейни домакинства безспорно преобладават над
разширените семейства.
5. Налице е тенденция за преодоляване на традиционните семейни и брачни нагласи и
приемане на съвременните такива: това се потвърждава от всички основни
тенденции, описани по-горе.

ИСПАНИЯ
В испанския социален контекст е полезно да погледнем отвъд проблема с "ранните
бракове", разширявайки нашето виждане до въпроса за "преждевременната
еманципация".
От правна гледна точка човек се счита за еманципиран, когато вече не е под опеката на
родителите си, какъвто е случаят, когато достигне пълнолетие (за Испания - 18 години),
когато се жени или чрез съдебно разрешение (последните две възможности съществуват
след навършване на 16-годишна възраст). Отчитането на еманципацията ни позволява да
вземем под внимание различните типове съюзи, с различна степен на формалност.
От социологическа гледна точка, еманципацията се отнася повече за де факто състояние
на независимост. Тя може да се счита за преждевременна, когато съществува риск от
социално изключване на младите хора. Това позволява да разграничим случаите на
ранно еманципиране, например 16-годишни, които живеят сами, по свой избор, при
добри материални условия от другите случаи, които представляват риск от гледна точка
на публичните институции и политики.
Преждевременната еманципация, както и ранните бракове, все още е трудно да бъдат
точно дефинирани и термините не се използват по същия начин или в същата степен от
различните институции.
За да се направи първоначален преглед на количественото значение на феномена, ще
бъдат представени статистически данни за брака и ражданията като "прокси" за рискови
случаи на преждевременна еманципация, преди да се навлезе по-дълбоко във връзката
между ранна еманципация и образование.
Броят на браковете, включващи поне един от съпрузите на възраст под 18 години, е
намалял драстично в Испания от края на 70-те години на миналия век. Броят на жените,
които се женят преди да достигнат 18 г. пада от 16 000 през 1979 г. на 64 през 2014 г.
През същия период броят на мъжете, които се женят под 18-годишна възраст, е намалял
от над 1600 на 6.
Законните бракове обаче са различават от браковете, които следват културен или
религиозен обичай, или така наречените "традиционни бракове". Около 28% от Gitanos
(това е популярното име на ромите в Испания) се женят изключително според ритуалите
си и тогава процентът на съжителстващите за 16-25 годишнини се покачва на 71%.
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Мнозина избират да започнат с традиционен брак, който "легализират" по-късно в
живота.
Каквото и да е обяснението, данните от проучването от 2007 г. показват, че
преждевременната еманципация може да бъде много по-разпространена, отколкото
законните бракове. Съгласно същото проучване ромите все още се женят много по-рано
от основното общество: 27% са женени между 16 и 24 години, в сравнение с 3% - за
цялото население.
Картината за сравнително високата степен на ранно еманципиране се потвърждава до
донякъде от проучване, проведено от Европейската агенция за основните права от 2011
г., според което една трета от ромите на възраст 16-24 години в Испания са или законно
женени, или традиционно женени, или съжителстващи с партньор .
Вторият поглед върху феномена ранна еманципация идва от статистиката за раждаемост
на тийнейджърите, което е от особено значение за образователния статус и
икономическата ситуация. Според данните от INE броят на децата, родени от майки на
17-годишна възраст или по-млади, е намалял от над 12 000 през 1979 г. на 2890 през
2014 г. От най-новите налични данни от 2014 г., е видно също, че около половината от
тези под 18 годишни майките са на 17 години. Около 500 тийнейджъри, родили в
Испания през 2014 са на възраст 15 години или по-млади.
Този спад в броя на тийнейджърските майки е в съответствие с тенденциите за отлагане
на възрастта на раждане на първо дете в Испания (което се е увеличило от 25.2 години
през 1975 г. на 30.6 години през 2014 г.) и намаляването на раждаемостта.
Броят на родените деца от майки – тийнейджърки, като показател за ранна
еманципация, показва, че феноменът има сравнително малък дял. Но в същото време е
повече от 40 пъти по-голям от броя на сключените законни бракове: през 2014 г. само 64
момичета под 18-години се омъжват, но почти 3 000 раждат дете.
Въпреки че не съществуват статистически данни за делът на Gitanos сред майкитетийнейджърки, Хернадес Кордеро споменава Gitanos произхода (в допълнение към
имигрантския произход) като една от характерните черти, свързани с майчинството в
тийнейджърска възраст.
Отговорът на Испания на проучване за ранните/насилствени бракове от Ad-Hoc комитета
от експерти по въпросите на ромите (CAHROM) потвърждава тенденцията към по-късно
сключване на брак между ромите.
Въпреки че бракът се осъществява на по-ранна възраст в сравнение с обществото в
Испания като цяло, тенденцията се променя значително през последните години, към
женене в по-късна възраст и сред ромската младеж. Решението за отлагане на брака е
ясно свързано със семействата, които са успели в социалното приобщаване, особено в
образованието, както и в достъпа до заетост.
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БЪЛГАРИЯ
Понастоящем браковете в ромската общност имат няколко специфични особености,
които трябва да бъдат отбелязани, тъй като те са свързани с ранните бракове по един
или друг начин. Някои от тях не са законно признати, но имат исторически паралели в
обществата, включително в римското право, както и в българската традиционна култура
до средата на 20-ти век.
1. Днес обичаят "купуване на булки" е характерен предимно за най-консервативните
ромски групи - Калдараши, Бургуджии и Тракийски Калайджии. Въпреки че говорим за
"купуване на булки" и "пазар на булки", същността на този проблем е не купуването на
момичето, а по-скоро купуването на нейната "чест" - правото на момчето да вземе
девствеността й и правото на неговото семейството да свързва бъдещите им деца със
собствения си род. Ето защо обичаят за "купуване на булки" е тясно свързан с
девствеността на момичето - изискване, което все още е много силно в ромските
общности, особено в групите, споменати по-горе.
Резултатите от редица проучвания сред ромите в България обаче показват, че купуването
на булки има отрицателен ефект по отношение на възрастта за брак. В някои местни
общности след първата менструация момичето е спряно от училище, за да не бъде
"измамено", т.е. да загуби девствеността си.
2. Обичаят "приставане" или "крадене на булката" е друг феномен, свързан с брака и
създаване на семейство. В общия случай е характерно за тези ромски групи, сред които
обичаят за купуване на булки е в процес на умиране или вече е преодолян. Приставането
или кражбата на булката се инициира от момчетата - в повечето случаи тя е резултат от
взаимно съгласие между двамата млади хора, но е възможно и това да е само
инициатива на момчето. В тези групи приставането най-често се свързва с опит за
избягване на избрания от родителите партньор, което също засяга ранните бракове.
3. Специфичен начин на традиционен брак за ромите е също така предварителното
ангажиране - нишан. В този случай плащането е по-скоро символично. Основният
елемент в традицията е важният знак ("нишан"), който семейството на момчето дава
(пръстен, гривна, обеци). В този тип бракове отново родителите преговарят за условията
- кога младата двойка ще се ожени, къде ще живеят, какъв ще е размерът на зестрата и
т.н., но това обикновено се прави, след като го обсъдят с младите хора.
Все повече и повече ромски семейства се създават чрез сключване на граждански брак.
За групи и семейства, които се модернизират на по-високо ниво, гражданският брак се
наблюдава в степен не по-ниска от тази на етническите българи. Според проучването,
проведено от Център Амалипе през 2015 г. в област Велико Търново, 26,67% от
анкетираните споделят, че имат официален брак. В същото време почти половината от
омъжените респонденти заявяват, че живеят заедно без какъвто и да било брак
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Изводи и заключения
1.

Ранните бракове съществуват сред много ромски общности във всички странипартньори по проекта. В същото време, този проблем варира по обхват и значимост
сред различните ромски групи и социални слоеве в различните региони. Ранните
бракове не са характерни за всички ромски общности - съществува ясна тенденция
за преодоляване на феномена, която се осъществява заедно с процеса на
модернизация на общността.

2.

Всяка от страните - партньори е разработила и приела свое законодателство в
съответствие с Конвенцията на ООН за правата на децата и гарантира в
Конституцията си зачитането на тези права.

3.

Законодателните системи на страните не третират пряко въпроса за ранните
бракове, но мерките, свързани със закрила на децата от сексуално насилие и
насилствени действия, които по същество характеризират ранния брак, са
достатъчно строги и ясни.

4.

Основната причина, за да съществува феноменът "ранни бракове", въпреки
стриктното законодателство, е, че то не разглежда тези, които са въвлечени в ранен
брак като деца и че ранният брак е сериозно нарушение на техните гарантирани
права, застрашава нормалното им развитие и представлява риск за техния живот и
здраве.

5.

Институциите не са достатъчно запознати с дете-центрирания подход. В повечето
случаи действията на институцията са ориентирани главно към спазването на
техните собствени правила и процедури, а не към индивидуалното дете и решаване
на конкретния му проблем.

6.

Както гражданското, така и наказателното право предоставят възможности за
изключения при разглеждане на случаи на ранен брак, които често се използват за
неговото легитимиране. Това създава предпоставки ромите да използват своите
морални традиции и социалната си структура, за да поискат разрешение за брак.

7.

Що се отнася до институционалната рамка на закрила 2 общи недостатъка следва да
се посочат:

- Междуинституционалното сътрудничество не е достатъчно силно; Вследствие на
това - отговорността за закрила в случаите на ранни бракове е преди всичко в една
от отговорните институции и участието на останалите е ограничено или те не
участват;

- Образованието се оказва най-важният фактор, влияещ за увеличаване на
възрастта на ранното съжителство - колкото по-високо е образователното равнище,
толкова по-късно се създава семейството.
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Препоръки
Общи
1. Принципът на взаимодействие между всички институции, които имат отношение към
проблема с ранните бракове, е от голямо значение за неговото ограничаване.
2. Да се разшири познанието за дете-центрирания подход сред отговорните институции,
ангажирани със спазването на правата на детето и неговото благосъстояние.
3. Да се повиши чувствителността, особено на представителите на съдебната власт,
така, че при разглеждане на случаи на ранни бракове да е ясно, че става дума за дете за зачитане на неговите права и гарантиране на неговото развитие.
4. Промени в местните ромски общности могат да се очакват само ако са насърчени и
подкрепени посредством непрекъснато присъствие на ромски посредник/медиатор човек от местната общност, представляващ пример за ромите в нея.
5. Да се създаде силна връзка между местните институции (училища / центрове за
социална работа / полиция / консултантски и здравни центрове ...) и ромската
общност, която да усилва взаимодействията, да управлява евентуалните конфликти и
да предоставя различна информация и за двете страни.
6. Да се развият системите за проучване и събиране на данни. Данните трябва да бъдат
актуални, надеждни и да отразяват потребностите на децата, въвлечени в ранен брак.
7. Никое усилие не може да бъде ефективно без участието на самите роми при вземане
на решения на всички етапи на проектиране и изпълнение.
8. Практиката за оправдаване и обясняване на "ранните/принудителните бракове" с
културата и начина на живот на членовете на ромската общност трябва да бъде
спряна незабавно, тъй като това явление не е типично за всички групи в ромската
общност, нито за всички области, където ромите живеят.
9. Да се подкрепят програми за повишаване на осведомеността за отрицателните
последици от детските бракове, по-специално насочени към родителите от ромски
произход. Това може да включва организиране на кампании в ромските общности за
отворени дискусии и дебати относно практиките и последствията от ранните бракове.
10. Като се има предвид, че принудителните бракове възникват въз основа на заучени
модели на социализация, които се предават от поколение на поколение, изглежда
разумно, че за прекратяването на тази традиция трябва да се насочим към самите
ромски деца.
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Отнасящи се до политиките и практиките на отделните страни –партньори:

ГЪРЦИЯ
Въпреки фактът, че гръцката конституция няма специфични разпоредби, тя предоставя
плодотворна основа за създаване на конкретни политики и законодателни мерки срещу
феномена на ранните бракове. Следователно държавата трябва да прилага на практика
своето законодателство и да включи специални разпоредби относно практиката на
ранните бракове.
 Гръцката държава трябва да разработи специални разпоредби в Наказателния
кодекс по въпросите на ранните и принудителните бракове.
 Съществуващата институционална рамка, включваща националната стратегия и
оперативните планове, е насочена в по-голяма степен към социалното приобщаване и
интеграция на ромското население в гръцкото общество, като същевременно оставя
настрана други важни въпроси, като практиката на ранните бракове.
 Дейностите и програмите, особено тези, които се изпълняват в рамките на програми,
финансирани от Гърция и Европейския съюз, се оценяват по резултатите постигнати от
гледна точка на подобряване на настоящото положение на ромската общност. Тези
програми обаче не се оценяват за техните трайни резултати и въздействия, които биха
могли да доведат до промяна на живота на хората, за които са предназначени.
 Инвестиране в мерки, които подкрепят създаването на мрежи на ромски
жени/младежи на регионално и национално ниво.
 Що се отнася до националните политики, е важно да се създаде карта на ромското
население и неговите нужди, да се осигурят адекватни финансови ресурси и да се
създаде екип от експерти, които да подпомагат министерствата при изготвяне и
прилагане на отделни политики в областите на техните компетенции.
 Създаване на подкрепящи и безопасни мрежи за ромски момичета, които не искат
да се женят, като например шелтъри; образователни и здравни услуги, които могат да
отговорят на специфичните нужди и страхове на омъжените деца.
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СЛОВЕНИЯ
 Правителството на Република Словения в своя доклад за състоянието на ромската
общност в Словения за периода 2010-2014 г. предлага:
- преразглеждане и усъвършенстване на системата за предоставяне на социални
помощи за всички граждани - създаване на система, която няма да бъде
демотивираща за заетост. Това е много важно за ранните бракове, тъй като се
предполага, че намаляването на социалните помощи за децата ще окаже
въздействие върху намаляването на броя на (ранните) раждания.
- Подходящи ограничителни мерки с цел премахване на ранните/насилствени
бракове в определени групи от ромското население, като изменение на
Наказателния кодекс.
 По-активно ангажиране на полицията в разрешаването на проблемите на отделни
случаи на ранни бракове на терен.
 Ромските организации и представители на НПО да намират решения, които да
гарантират продължаването на образованието на ромските момичета в случаите на
"ранни бракове".
 Активно включване на ромските организации и особено на Форума на ромските
съветници за разпространение на информация и повишаване на осведомеността на
ромската общност по отношение на ранните бракове.
 Повишаване на чувствителност на социалните работници към проблема „ранните
бракове”.
 Тъй като принудителните бракове засяга жените в по-голяма степен от мъжете,
програмите, насочени към овластяване на ромските жени, трябва да бъдат
подкрепяни и да се създаде ново съдържание в тази област.

ИСПАНИЯ
 Неотдавнашните законодателни реформи в Испания поставиха на дневен ред с поголяма сила спазването на правата на детето и осигуриха рамка, която да укрепва
потенциала за справяне с някои от рисковете, свързани с преждевременната
еманципация. Самите реформи обаче не са достатъчен отговор и все още трябва да
бъдат изпълнени с жизнената сила на политиките, институционалните договорености
и практики.
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 Подобряването на инструментите за справяне с възпроизводството на неравенствата
в образователната система трябва да бъде приоритетна мярка за предотвратяване на
преждевременна еманципация и брак и рисковете, свързани с този демографски
модел;
 Училищата изглежда са особено пасивни и слабо оборудвани, за да бъдат агенти в
междусекторните мрежи, свързани със социалната работа и овластяването.
Укрепването на капацитета на училищната система за преодоляване на ранното
отпадане на момичетата Gitano е от жизненоважно значение.

БЪЛГАРИЯ
 Основната задача в България трябва да бъде създаване на синергия между усилията
на НПО и държавните институции и за въвеждане на всички нива публични политики,
насочени специално към предотвратяване, разкриване и борба с вредните практики
на ранните бракове.
 Кампаниите за превенция и образование следва да се провеждат с равнопоставено
участие на всички заинтересовани страни и притежанието на процеса трябва да
остане за целевите традиционни ромски общности. Горепосоченото по никакъв
начин не освобождава ангажимента на държавните институции, които трябва да
създадат механизмите за институционализиране и финансово осигуряване на тези
дейности.
 Трябва да се изтъква личния пример на успешни роми: млади, образовани и
справящи се с предизвикателствата на живота роми, които са напуснали определена
общност и са израснали пред очите на другите и са успели да постигнат повече от
останалите, без да забравят ромския си произход и без да пренебрегват личния си
живот и семейство.
 Подкрепа за развитие на общността е друг важен принцип, който трябва да се
приложи в усилията за предотвратяване на ранните бракове. Общността и
различните нейни механизми за влияние са много важни за живота на отделните
роми.
 Да се прилагат превантивни програми и подходи, доказали своята ефективност като:
- дискусии в общността;
- групови дискусии;
- информация и образование относно репродуктивното здраве и семейното
планиране;
- метода на фамилните групови конференции;
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- кампании "от врата до врата" в ромските квартали. Индивидуалните
разговори или семейни дискусии в рамките на такива кампании са ефективна
мярка за повишаване на осведомеността по въпроса за ранните бракове,
което е необходима стъпка за неговото решаване.

Описаните методи не са "магическата пръчка", която да гарантира незабавен успех.
Тяхното приложение зависи в голяма степен от уменията на тези, които реализират
дейностите за предотвратяване на ранните бракове: един и същ подход може да бъде
много ефективен или да доведе до противоположни резултати.
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ГЛАВА 3

Междуинституционално и междусекторно
сътрудничество за превенция на ранните бракове

Обучение за професионалисти

Проект „Мрежа за превенция на ранните бракове”
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Превенция на ранни бракове, ориентирана към дете-центриран подход
Сензитивен тренинг за представители на служби за закрила на детето,
здравна и образователна система, полиция и правосъдие

Акценти на тренинга:
 Ранен брак и профил на децата, застрашени от него;
 Дете-центриран подход в превенцията на ранните бракове;
 Децата и техните права

МОДУЛ I
Добре дошли! ... Откриване на семинара; Стопяване на ледовете
 Представяне
Групата е подредена в кръг. Всеки от участниците се представя по зададения модел.
- Аз съм / име, професия…/…, Обичам ….., Когато ми е трудно си казвам…,
Качеството, което ценя най-много е… Когато бях дете, смятах, че най-важно
е….
 Очаквания на групата
Върху постер са записани думите „Дай”, „Спечели”, „Избегни”. Участниците получават
по три лепящи листчета /различни по цвят/, придружени с инструкцията: „Запишете
какво бихте дали от себе си, какво искате да спечелите и какво бихте искали да
избегнете в предстоящия тренинг.” Всеки записва своите отговори, без да посочва
името си и залепя листчета си на съответното място на постера. Водещият представя и
обобщава написаното.
 Правила за работа – Групата приема правила, към които ще се придържа по
време на работа. Примерни правила: Да се изслушваме; Точност във времето;
Без оценки; Мобилните телефони на „тих режим”; Да говорим за това, което
става в групата, ...
 „7 най-важни неща за мен”
Запишете 7 неща, които са най-важни за вас. Зачертайте три, от които най-лесно можете
да се откажете. Сега се откажете от още две. Изберете едно, което да остане.
Незачертаните ценности се записват на постер. Обикновено това са: семейство, деца, …
Извод: Въпреки, че тук сме се събрали хора с различни очаквания, познати и не съвсем,
приятели и такива, с които се срещаме за пръв път, ние имаме едни и същи
ценности. В днешния ден това могат да бъдат нещата, които да ни обединяват в
нашата работа.
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МОДУЛ ІІ
Дефиниране на понятието „ранен брак”. Рискови групи; Профил на децата, застрашени
от ранен брак
Работа в малки групи; Дискусия в голямата група
 “Асоциативен паяк”
Ранен брак

Всеки от участниците, споделя своето разбиране за понятието “ранен брак”.
Водещият записва върху постер отговорите под формата на aсоциативен паяк, като ги
допълва /при необходимост/ и обобщава. Целта е групата да достигне до общо
разбиране.
Информация за водещия:
Въпреки, че говорим за ранен брак, трябва да имаме предвид, че става дума за ранно
задомяване, а не за брак по смисъла на юридическите закони. Това всъщност е
съвместно съжителство или влизане в семейни отношения на непълнолетни лица
/единия или и двамата в двойката/. Обикновено се практикува в ромските и
маргинализирани общности и е уреден от родителите на самите деца.
 Пет фактора за 5 минути...
Всеки от участниците има пет минути да изброи пет фактора, излагащи децата на риск от
ранен брак.
Водещият обобщава на флип-чарта получените резултати и допълва, ако е
необходимо:
Примерни рискови фактори:
- Бедност;
- Безработица;
- Домашно насилие;
- Липса на подкрепа в семейството;
- Прекалено строг контрол;
- Липса на образование;
- Липса на информираност за последиците от раните бракове;
- Традиция;
- Социално изключване и маргинализация, често свързани с травматични
преживявания (например насилие, изнасилване, кръвосмешение).
……………………..
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 Профил на децата, застрашени от ранен брак
Работа в малки групи
Участниците се разделят на 4 групи. Всяка група получава постер и задача:
Представете профил на дете в риск от ранен брак. / Как ще го разпознаете? Кое от вида
и поведението му ще ви говори, че детето е застрашено от ранен брак? /
След приключване на задачата групите представят своята работа пред
всички.Следва дискусия и обощение…
Информация за водещия:
Признаци, които могат да ни „говорят“, че едно момиче е в риск от ранен брак:
- Детето е по-развито от връстниците си в класа;
- Поддържа връзка с по-големи момчета;
- Често отсъства от училище без видима причина;
- Често гостува на роднини в друго населено място;
- Семейството е бедно и многолюдно;
- Родителите са слабо грамотни;
- Изключително строг родителски контрол;
- Заетост на родителите и липса на контрол и внимание;
- Родители на гурбет и за децата се грижат дядо и баба, които нямат
авторитет;
- ......
Ранният брак е акт, който поставя детето в много голям риск за неговото понататъшно развитие. С встъпването в брачни отношения се нарушават основни
права на детето, като:
защита от експлоатиращ детски труд и сексуална злоупотреба, право на
здравеопазване и образование, право на игра, право на детето да расте при
семейството си…

МОДУЛ ІІІ
Ранните бракове - между традицията и Правата на детето
 Децата и техните права
Работа по казуси
Участниците се разделят на 4 групи. Всяка група получава постер с казус и задача:
1. Посочете кои права на детето са нарушени.
2. Какви са последствията от нарушаването им за живота и за развитието на
детето?
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Казус „Айлин”
Айлин е на 12 години и е от ромско семейство. Любознателна е и обича да ходи на
училище. Баща и разбира, че от известно време тя общува с по-голямо момче.
Обикновено се срещат в училищния двор и разговарят. Той и забранява да излиза от
къщи и я спира от училище. Намира жених за Айлин и започва подготовката за сватбата.
Момичето опитва да се противопостави на това решение, но баща и не желае да я чуе.
Социалните служби не успяват да предотвратят женитбата. Една година по-късно Айлин
ражда дете.
Казус „Мелиса”
Мелиса е на 13 години – красива, харесвана от момчетата. Училището не я привлича
много. Има 18-годишен приятел. Двамата се срещат тайно, тъй като ромите не одобряват
връзките между момче и момиче преди сватбата. Мелиса много харесва приятеля си и
иска да е с него. Една вечер двамата решават да избягат. Родителите на Мелиса не
одобряват постъпката им, но поради традициите на общността, дават съгласие да се
оженят.
След приключване на задачата групите представят своята работа пред всички.
Следва дискусия и обобщение…
Информация за водещия:
През 1989 г. ООН приема Конвенция за правата на детето. Това е един договор
между държави, които се задължават да осъществяват и налагат гарантираните в
нея детски права.
България ратифицира Конвенцията през 1991 г. и тя става част от вътрешното
право на страната ни.
КПД е най-бързо и най-широко ратифицираният международен документ в
историята на човешките права. До 2009 Конвенцията е ратифицирана от 193
държави.
Детските права са и човешки права. Конвенцията променя начина, по който се гледа
на децата – тя призовава към децата да се отнасяме като към човешки същества с
ясно определени права, а не като към пасивни обекти, нуждаещи се от грижа.
Детето не бива да се разглежда само като индивид, а да се отчита неговото
развитие във времето. Важна е също и ролята на средата, която може както да
улесни, така и да блокира реализирането на правата на детето.
Конвенцията съдържа 4 групи права:
 Права на защита - защита от експлоатиращ детски труд, търговия с деца,
сексуална злоупотреба
 Права на услуги - право на здравеопазване, право на образование, право на игра
 Права на участие - право на информация, право на изслушване, коалиционно
право
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 Други права - отношения на детето в семейството, обществото и
държавата
В България за дете се приема всеки човек на възраст под 18 години. Специален Закон
за закрила на детето регламентира детската безопасност и гарантира спазването
на неговите Права. Този закон защитава най- висши интереси на детето, за да
може то да расте и да се развива в най- добра възможна среда. Под най-висши
интереси на детето се разбира: неговото здраве, образование, неговата нужда да се
чувства сигурно и защитено. Точно върху тези интереси са изградени и Правата му.

МОДУЛ ІV
Дете-центриран подход в превенцията на ранните бракове
 Какво означава да поставиш интересите на детето в центъра на грижата
за него?
Мозъчна атака
Водещият кани участниците да отговорят много кратко на поставения въпрос и
записва отговорите на постер. Прави се обобщение.
Информация за водещия:
Да поставиш интересите на детето в центъра на грижата за него означава да се
гарантират неговите Права, определени от Закона. Решенията, касаещи детето
трябва да бъдат вземани с оглед на най-добрия му интерес и неговото участие.
Този подход на грижа към детето се нарича „дете-центриран подход” и се въвежда
от Фондация „Оук”.
 Ролева игра – „Светът на Айлин“
Използва се Казус „Айлин”
Айлин е на 12 години и е от ромско семейство. Любознателна е и обича да ходи на
училище. Баща и разбира, че от известно време тя общува с по-голямо момче.
Обикновено се срещат в училищния двор и разговарят. Той и забранява да излиза от
къщи и я спира от училище. Намира жених за Айлин и започва подготовката за сватбата.
Момичето опитва да се противопостави на това решение, но баща и не желае да я чуе.
Случаят е подаден в Отдел за закрила на детето.
Избират се доброволци, които получават роли. Те се подготвят за тях и се подреждат в
кръг. Участникът с роля на Айлин застава в средата на кръга. Всички около нея имат за
задача да и отправят послания съобразно своята роля. Тези без роля наблюдават
процеса и накрая дават обратна връзка.
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Айлин – Ти си на 12 години, от ромско семейство, обичаш да ходиш на училище.
Влюбена си в по-голямо момче, с което се срещаш след училище в училищния двор.
Харесва ти да общуваш с него. Държиш на семейството си, но и чувствата ти към
момчето са важни за теб.
Приятел – Ти си на 17 години и си влюбен в 12-годишната Айлин. Всеки ден ходиш в
нейното училище, за да се виждате и да си говорите. Твоите очаквания са един ден да се
ожените. Какво ще кажеш на Айлин?
Баща – Имаш 12-годишна много красива дъщеря. Разбираш, че е започнала да се
вълнува от момчета. Страхуваш се да не загуби девствеността си. Още повече, че не
харесваш момчето, с което общува. Имаш други планове за нейната женитба. Какво ще
кажеш на Айлин?
Майка – Имаш 12-годишна много красива дъщеря, която отскоро общува с по-голямо
момче. Съпругът ти я спира от училище и я затваря у дома. Ти, макар да не одобряваш
това решение, се страхуваш да му се противопоставиш. Притесняваш се „да не излезе
лошо име на дъщеря ви”. Какво ще кажеш на Айлин?
Класен ръководител – Работиш в ромско училище. Класен ръководител си на VІ клас.
Забелязваш, че твоята ученичка Айлин се среща с по-голямо момче. Запозната си с
традициите на общността и съзнаваш, че това може да доведе до неприятности за Айлин
и отпадане от училище. Какво ще кажеш на Айлин?
Педагогически съветник си в ромско училище. Научаваш, ученичката Айлин от VІ клас се
среща с по-голямо момче. Запозната си с традициите на общността и съзнаваш, че това
може да доведе до неприятности за Айлин и отпадане от училище. Какво ще кажеш на
Айлин?
Приятелка – Твоята приятелка Айлин се среща с по-голямо непознато момче. Разказва ти
колко влюбена е в него и как мечтаят някой ден да са заедно. Това е ваша тайна, тъй като
бащата на Айлин е много консервативен. Ако научи, ще я спре от училище и ще и намери
съпруг. Какво ще кажеш на Айлин?
Баба / дядо – Вашата внучка е на 12 години. Разбираш, че се среща с едно момче.
Страхувате се, че може да избяга с него и да станете за срам в махалата. Смятате, че
семейството трябва да избере подходящ жених. Какво ще кажеш на Айлин?
По-голяма омъжена сестра – Имаш 12-годишна сестричка. Отскоро тя си има приятел.
Страхуваш се, че баща ви ще разбере за това и ще постъпи с нея, както с теб. Какво ще
кажеш на Айлин?
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Социален работник – Работиш в Отдел за закрила на детето, където е получен сигнал, че
Айлин на 12 години, от ромски произход предстои да бъде омъжена. Какво ще кажеш на
Айлин?
Въпроси за дискусия:
1. Как се чувствахте в ролята си? Успяхте ли да кажете това, което искате?
2. Айлин, как се чувстваше в ролята си? От кого получи подкрепа? От какво имаше
нужда? Успя ли да кажеш това, което мислиш и чувстваш? Какво и на кого искаше
да кажеш? Чуха ли те?
Водещият насочва дискусията към това доколко интересите на детето са
поставени в центъра на грижата за него. Спазен ли е дете-центрираният подход?...

Информация за водещия:
България е страна с култура, центрирана към възрастните, не към детето. На детето и
детството по традиция се гледа като на състояние, период за подготовка да бъдеш
възрастен, не като на период от живота на човека със собствена значимост, със
собствени нужди.
Когато говорим за дете-центриран подход, трябва да разбираме, че това е подход,
основан на правата на детето и интересите му и да отчитаме, че децата не живеят в
изолация: те могат да бъдат част от основното и разширено семейство, ученици в
училище, членовете на обществото, местната общност, гражданското общество в
страната. В контекста на различните социални системи съществуват много фактори,
които допринасят за реализирането или липсата на реализация на правата на всяко дете.
Няма подход за насърчаване на развитието, закрилата и участието на детето, който да е
успешен, без да отчита ежедневната среда, в която децата живеят, да разбира силните и
слабите страни на тази среда.
Дете-центрираният подход би следвало да се прилага в работа със семейства и
общности, да подкрепи техния капацитет за изграждане на подкрепяща, закриляща и
уважаваща среда за децата. Всички програми би трябвало да се осъществяват с децата в
контекста на техните семейства и общности. Ролята на средата, в която детето се
развива, е от изключителна важност. За да поставим едно дете в центъра на нашата
грижа, е редно да можем да оценим доколко към децата се прилага подход основан на
правата, насочен към правата на детето, а не към потребностите на средата.
Закриване на семинара
Обратна връзка; Обобщение
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Междуинституционално и междусекторно сътрудничество за превенция
на ранни бракове
Уъркшоп за представители на служби за закрила на детето, здравна и
образователна система, полиция и правосъдие
Акценти на семинара:
 Сътрудничество между институциите за предотвратяване на ранни бракове;
 Добри практики на институции, работещи за закрилата на децата.

МОДУЛ I
Добре дошли!
1.1 Обобщение от първи модул и въвеждане в работна атмосфера. Обратна връзка от
участниците:
Групата е подредена в кръг. Всеки от участниците отговаря на следните въпроси:
- Как се чувствате днес?
- Има ли нещо от предишното обучение, което искате да споделите?
- Какво очаквате да се случи днес?
1.2 Раздвижваща игра - „Бинго”
Всеки участник получава формуляр „Бинго” , в който са записани
различни въпроси.
Задача към групата:
Разходете се свободно из залата, като задавате на всеки срещнат
участник въпроси от формуляра:
Кой обича да почива на
море?

Кой може да
плува?

Кой не пуши?

Кой обича да носи дънки?

Кой
има рожден ден през април?

Кой
закусва всеки ден?

Кой
е ходил в чужбина?

Кой обича да чете любовни
романи?

Кой обича дъждовно
време?

Кой говори английски
език?

Кой се страхува от мишки?

Кой има две деца?

Когато намерите играч, отговарящ положително на някой от въпросите, запишете името
му в съответното квадратче. Едно и също име не може да присъства в повече от едно
квадратче. Този, който попълни формуляра, трябва да извика "Бинго!" и да обяви
записаните в него имена.
Играта продължава до определен брой победители в зависимост от големината на
групата. Може да подготвите и раздадете малки награди на победителите – напр.
шоколад.
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МОДУЛ II
(Институции, ангажирани в превенция на ранни бракове – нормативна рамка и
приложението и)
2.1. Нормативна рамка и приложението и; добри практики и предизвикателства –
работа в малки групи
Цел на упражнението:
Участниците да научат за нормативната рамка, в която всяка институция е длъжна да
работи по отношение на ранните бракове; да се очертае картината на възможни
подкрепи, които институциите могат да предложат и как останалите могат да я получат
при необходимост.
Участниците се разделят на толкова групи, колкото са институции - участници в
семинара: училище, социална служба, полиция, съд, прокуратура, други. Всяка група
(институция) получава постер и задача:
1. Представете нормативната рамка и практиките, които вашата институция
прилага за предотвратяване на ранните бракове.
2. Споделете своя конкретен опит (успехи и трудности) в предотвратяване на
ранните бракове.
След приключване на задачата групите представят своята работа пред всички. Следва
дискусия и обобщение.
Информация за водещия:
Ранните бракове са изключително сериозен проблем. Често признаците, говорещи
за предстоящ ранен брак остават незабелязани или пренебрегнати. Обикновено
семействата умело прикриват подготвяната женитба, а детето се страхува да
сподели.
Последиците от тях върху детското развитие са много тежки и затова е особено
важно работещите с деца и семейства да са чувствителни към темата и при наймалко съмнение да предприемат действия според законовите си правомощия.
Например: Училището може да изиграе важна роля в превенцията или в
разкриването на предстояща женитба, тъй като в него децата прекарват голяма
част от времето си. Специалистите, работещи в училище не винаги са
достатъчно подготвени за това – досещат се за проблема, но не знаят как да
подходят, към кого да се обърнат, кого да потърсят за подкрепа.
Затова е важно институциите, работещи с деца, да се познават и да знаят едни
за други кой с какво може да допринесе за решаване проблема на детето.
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МОДУЛ IIІ
(Междуинституционално сътрудничество за предотвратяване на ранни бракове)
Цел на модула:
Специалистите да разберат в дълбочина важността на сътрудничеството и да дискутират
съществуващите процедури/механизми на взаимодействие (ако има такива). Да
направят предложения към съществуващите механизми или да предложат нови такива.
3.1 Взаимодействие в действие – ролева игра
Всички участници са прави, в кръг. Всеки от кръга получава стикер с роля, който залепя
на видно място върху дрехата си (класен р-л, педагогически съветник, директор на
училището, учител, към когото детето изпитва доверие, социален работник от
Отдел за закрила на детето, социален работник в социална услуга, психолог,
полицай, прокурор, съдия, семейство – родители, баби, дядовци, приятели…). Някои
участници могат да са в една и съща роля.
В средата застава „дете” в риск от ранен брак (Айлин – от казуса по-долу). В ръцете си
държи кълбо прежда. Водещият пита детето: „С кого искаш да споделиш за проблема
си?” Предлага му да хвърли кълбото към някого от кръга, на когото се доверява, като
преди това намотае част от нишката на пръста си. Този, който поеме кълбото, също
намотава част от нишката около пръста си и подава кълбото на друг участник, който би
могъл да се ангажира със случая. Това се повтаря, докато кълбото премине през всички,
които могат да подкрепят детето.
Казус „Айлин”
Айлин е на 12 години и е от ромско семейство. Любознателна е и обича да ходи на
училище. Баща и разбира, че от известно време тя общува с по-голямо момче.
Обикновено се срещат в училищния двор и разговарят. Той и забранява да излиза от
къщи и я спира от училище. Намира жених за Айлин и започва подготовката за
сватбата. Момичето опитва да се противопостави на това решение, но баща и не
желае да я чуе.
Въпроси за дискусия:
- Как се чувствахте в ролята си?
- Как решавахте на кого да подадете кълбото? Кое беше водещо в избора ви?
- Към детето: Имаше ли в кръга участник, към когото изпитваше доверие?
Имаше ли нужда в кръга да присъства още някой? Ако ДА, кой?
3.2 Взаимодействие на институциите за предотвратяване на ранни бракове
Работа в малки групи
Участниците се разделят на 4 групи. Всяка група получава постер и задача:
1. Какво означава да се работи в междуинституционално и между-секторно
сътрудничество?
32

Проект „Мрежа за превенция на ранни бракове” е съфинансиран от Програма "Права,
равенство и гражданство"на Европейския съюз

2. Има ли регламентирани процедури за взаимодействие на институциите? Ако
да – работят ли добре на практика? Могат ли те да се подобрят и как?
3. Кое пречи и кое помага на институциите да работя в сътрудничество?
След приключване на задачата групите представят своята работа пред всички. Следва
дискусия и обобщение…

Информация за водещия:
Взаимодействието в България:
Според законите в България ранният брак се счита за насилие над дете. Всеки, на
когото стане известно или има съмнение, че дете се нуждае от закрила /според чл. 7
ал. 1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето/ е длъжен незабавно да информира за
това ОЗД /Отдел за закрила на детето/, ДАЗД / Държавна агенция за закрила на
детето/ или Полиция; Взаимодействието на институциите и техните задължения
по този повод са регламентирани в Координационен механизъм /Приложение 1,
Приложение 2/ , който гласи:
- Сигналът може да се подаде устно, но задължително трябва да бъде последван и
от писмен такъв;
- До един час след постъпване на сигнала в ОЗД се назначава отговорник, който да
извърши проверка на сигнала;
- В следващите 24 часа отговорникът по случая изпраща доклад със събраната
информация до мултидисциплинарния екип и насрочва работна среща;
- Мултидисциплинарният екип включва в своя състав: полиция /отговорно лице/,
съдия, прокурор, социална услуга /отговорно лице/, лекар, МОМН/отговорно лице/,
община /отговорно лице/;
- Мултидисциплинарният екип на местно ниво определя единна стратегическа цел,
за постигането на която изготвя съвместен план за действие с разписани конкретни
задачи със срок за изпълнение;
- Докато тече процесът на закрила от насилие, детето има право на подкрепа като
бъде насочено за включване в подходяща превантивна програма или социална услуга.

МОДУЛ IV
(институции въвлечени в превенция на ранните бракове – общи действия)
4.1 План за съвместни действия на институциите при предотвратяване на ранни
бракове (Работа по казуси)
Участниците се разделят на 4 групи. Всяка група получава постер с казус и задача:
1. Съставете план за съвместни действия на институциите за закрила на дете
от ранен брак. Имайте предвид, че интересите на детето трябва да са в
центъра на грижата за него.
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2. Какви специалисти, институции, ресурси ще бъдат, необходими за
предотвратяване на ранния брак?

Информация за водещия:
Преди задаване на задачата водещият се уверява, че участниците са наясно с
понятието дете-центриран подход. Това означава да се поставят интересите на
детето в центъра на грижата за него и да се гарантират неговите Права,
определени от Закона. Решенията, касаещи детето трябва да бъдат вземани с
оглед на най-добрия му интерес и неговото участие.

Казус „Айлин”
Айлин е на 12 години и е от ромско семейство. Любознателна е и обича да ходи на
училище. Баща и разбира, че от известно време тя общува с по-голямо момче.
Обикновено се срещат в училищния двор и разговарят. Той и забранява да излиза от
къщи и я спира от училище. Намира жених за Айлин и започва подготовката за
сватбата. Момичето опитва да се противопостави на това решение, но баща и не
желае да я чуе.
Казус „Мелиса”
Мелиса е на 13 години – красива, харесвана от момчетата. Училището не я привлича
много. Има 18-годишен приятел. Двамата се срещат тайно, тъй като ромите не
одобряват връзките между момче и момиче преди сватбата. Мелиса много харесва
приятеля си и иска да е с него. Една вечер двамата решават да избягат. Родителите
на Мелиса не одобряват постъпката им, но поради традициите на общността,
дават съгласие да се оженят.
След приключване на задачата групите представят своята работа пред всички. Следва
дискусия и обобщение…
V. Закриване на семинара - Обратна връзка; Обобщение
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Приложение 1
Координационен механизъм за взаимодействие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие
Полиция
Отговорно
лице

Съдия,
Прокурор
ОЗД

Получил
сигнала -

Отговорник по
случая

до 1 час
Проверка - до 24
часа от
постъпване на
сигнала

Изпраща
доклад,
копие от
получения
сигнал и
насрочва
работна
среща на
екипа

Социална
услуга
Отговорно
лице

Лекар

В най-кратък срок:
Работна среща на
мултидисциплинарния
екип /ръководи се от
отговорника по случая от
ОЗД/:
Протокол
Ангажименти

МОМН
Отговорно
лице

Отговорници
Срокове

Община
Отговорно
лице
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ВЪПРОСНИК ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Данни на участника: жена , мъж, години......., години трудов стаж......,
професия................................, месторабота..............................................
Моля, отбележете по скала в каква степен сте съгласни с твърденията:
1. Имам много клиенти роми.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


2. За ромите ранната женитба е традиция.
Съгласен


По-скоро Да


3. Ранните женитби при ромите са насилие над децата, но те не могат да го разберат.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


По-скоро Не


Несъгласен


4. Децата в ромската общност съзряват по-рано.
Съгласен


По-скоро Да


5. Социалните работници са задължени да работят в екип.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


6. Ранният брак прекъсва развитието на децата в ромската общност.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


7. Въвличането на полиция за превенция на ранен брак е неуместно в ромската общност.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


8. Превенцията на ранни бракове изисква спазване на процедури за индивидуална оценка и
планиране на интервенции.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен
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9. Ранният брак спасява от бедност.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


10.След женитбата децата не могат да учат.
Съгласен


По-скоро Да


11.Невъзможно е да се говори за сексуалност и превенция на нежеланата бременност в ромската
общност.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


12.Превенция на ранен брак защитава правата на децата от ромски произход.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


13.Превенция на ранните бракове в ромската общност е работа на ромите.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


14.Превенцията на ранните бракове е задължение на социалните служби.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


15.Не мога да обясня на роми, че женитбата на деца е престъпление.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


16.Системата за закрила на децата подкрепя насилието, когато не спира ранни бракове.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


17.Професионалистите не знаят как да се справят с бракове между деца.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен
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18.При превенция и работа по темата „насилие“ трябва да се включат представители на
секторите:
 здравеопазване
 полиция
 образование
 социални служби
 спешна помощ
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ГЛАВА 4
Дейности за овластяване на деца и родители
Програма за превенция на ранни бракове за деца

Проект „Мрежа за превенция на ранни бракове”
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Към кого е насочено Ръководството:
То е насочено към специалисти /педагози, педагогически съветници, социални
работници, психолози/, работещи с деца в прогимназиален етап на обучение.
Какво съдържа: Състои се от 5 сесии, всяка с продължителност до 1 астрономически
час. Използват се интерактивни методи /упражнения и игри/.
Цел: Децата да се научат как...
 ненасилствено да разрешават конфликти, основани на пола;
 да изграждат взаимоотношения на равнопоставеност между половете;
 да се предпазват от ранно задомяване.
Водещ:
 Заниманията се провеждат от педагог, педогогически съветник, психолог или
социален работник.
 Водещият не само поставя задачите, но и следи как се развиват процесите в
групата /активност, мотивация, конфликти/. Той играе ролята на фасилитатор,
като акцентира върху това, че мнението и идеите на всеки в групата са еднакво
ценни за работата.
Как се провеждат заниманията: Всички участници и Водещият сядат в кръг освен в
случаите, когато се работи в малки групи или дадено упражнение изисква друга
подредба. Сядането в кръг може да се стори на много от децата необичайно и дори
некомфортно в началото, затова е хубаво да им се обясни каква е целта му, а именно - по
този начин всички да бъдат равнопоставени по време на заниманията.
Материали и технически средства, необходими за реализиране на заниманията:
постери, маркери, флипчарт, малка топка, хартиено тиксо, бели листи А4,
химикали, ножици според броя на участниците в групата, разноцветни листи,
моливи, малки цветни листчета, лаптоп, мулти медия.
Желаем ви приятна и ползотворна работа!
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Сесия 1: Запознаване и създаване на чувство за общност
Цел:
- Децата да се запознаят, ако групата е сборна, или да се опознаят по-добре,
ако занятията се провеждат с ученици от един клас;
- Да се създаде позитивна работна атмосфера
I. Въвеждаща част
Водещият се представя и запознава децата със същността на заниманията, времето и
периодичността на провеждане.
II. Правила за групова работа
В следващите няколко занимания ще се забавляваме, но и ще работим заедно. За да
се чувства добре всеки един от нас, е необходимо да си уточним правила на групата.
/Децата предлагат правила, а водещият ги записва на постер/. Примерни
правила: Да се изслушваме; Точност във времето; Без оценки и обиди; Мобилните
телефони на „тих режим”; Да говорим за това, което става в групата, ...
III. Упражнения по темата
 „Моят личен файл” – игра за запознаване и представяне
На децата се раздават предварително изработени визитки/ картончета, в които те да
споделят определена информация за себе си. /Приложение /
моят личен файл
Име: ................................................
Зодия: .........................................
Аз съм на ............ години
Имам .............. братя / сестри
Любимо ястие: .............................................., питие: ............................................
Любимият ми учебен предмет е .........................................................................
В свободното си време най – обичам да ............................................................
......................................................................................................................................
Дразня се от ..............................................................................................................
……………………………………………………………………………………….

Децата попълват „личните си файлове” за 5 минути. След това, Водещият ги разделя в
малки групи /по 3 – 4 деца/. В малките групи всеки се запознава с информацията,
записана от останалите участници. Избира се „говорител”, който да представи
участниците от малката група пред другите като акцентира върху това има ли прилики
във „файловете” на децата в малката група и ако да – какви.
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 “Дърво с плодове”
Водещият рисува върху постер дърво с клони. Всеки от участниците трябва да отиде и да
нарисува плода, с който се характеризира там, където желае и да напише името си до
него.
После всички деца споделят:
-

Защо избрах точно този плод?
С какво го свързвам?
Къде на дървото се виждам и каква е причината?

 “Кула”
Децата се разделят на два екипа. Задачата е всеки екип самостоятелно да построи от
спагетти и тиксо кула. Тя трябва да е колкото е възможно по-висока, да е стабилна и да
може да издържи на върха си една гъба.
Екипите работят по своите половини 15 – 20 минути на отдалечени места, без право да
се гледат и да разговарят. Когато са готови или времето за работа е минало, екипите
представят своите творби.
Въпроси за дискусия:
 Кой с какво се зае във вашия екип – кой даваше идеите, кои бяха главните
изпълнители/строители на кулата?
 Всички ли се включихте по някакъв начин в работата?
 Какво може да се направи, за да участват всички?
 Имахте ли много идеи за това как да изглежда кулата? Ако да, как се спряхте
точно на тази идея?
 Как се почувствахте от крайния резултат?
ІV. Заключителна част
 Обратна връзка:
Всички са седнали в кръг. Водещият споделя с едно изречение своите усещания за
приключилото занимание и предлага на всеки от останалите участници да направи
същото по следния примерен
модел:
За мен днешният ден бе полезен с това, че ................. или Днес най-интересно ми
беше, когато........................, защото ................ А за теб?
Необходими материали
Постерна хартия, флипчарт, маркери,химикали, малка топка, спагети, тиксо, 2 гъби
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Приложение

моят личен файл
Име: ................................................
Зодия: .........................................
Аз съм на ............ години
Имам .............. братя / сестри
Любимо ястие: .............................................., питие: ............................................
Любимият ми учебен предмет е .........................................................................
В свободното си време най – обичам да ............................................................
......................................................................................................................................
Дразня се от ..............................................................................................................

моят личен файл
Име: ................................................
Зодия: .........................................
Аз съм на ............ години
Имам .............. братя / сестри
Любимо ястие: .............................................., питие: ............................................
Любимият ми учебен предмет е .........................................................................
В свободното си време най – обичам да ............................................................
......................................................................................................................................
Дразня се от ..............................................................................................................

моят личен файл
Име: ................................................
Зодия: .........................................
Аз съм на ............ години
Имам .............. братя / сестри
Любимо ястие: .............................................., питие: ............................................
Любимият ми учебен предмет е .........................................................................
В свободното си време най – обичам да ............................................................
......................................................................................................................................
Дразня се от ..............................................................................................................
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Сесия 2: Насилие – определение и видове
Цел: Децата да се научат да разпознават насилието и различните му прояви.
І. Въвеждаща част
- Как се чувствате днес?
- Има ли нещо, което искате да споделите?
- Какво очаквате да се случи?
Припомнете правилата за групова работа /от І сесия/.
ІІ. Раздвижваща игра:
 „Юмрук”
Децата се групират по двойки. Първото от всяка двойка вдига ръката си, стисната в
юмрук. Задачата на другото дете е да намери начин да отвори юмрука. Разполагат с
минута да направят това. После се разменят.
Накрая участниците споделят в голямата група дали и как са постигнали резултат.
Вероятно ще се окаже, че повечето деца са се опитвали да решат проблема първо с
физическа сила. Водещият обобщава, че физическата сила не е най-доброто и успешно
решение и е добре да се търсят други алтернативи.
ІІІ. Упражнения по темата:
 “Асоциативен паяк”

НАСИЛИЕ

Групата е седнала в кръг. Малка топка се предава от участник на участник в кръга и
всеки, у когото е тя, споделя за какво се сеща при думата “насилие”.
Водещият записва върху постер отговорите под формата на aсоциативен паяк, като
допълва на края това, за което децата не са се досетили /обиди, разпространяване на
слухове и лъжливи твърдения, разрушаване на личната собственост, трафик,
отвличане и др./. Водещият се стреми да групира детските асоциации според четирите
вида насилие /физическо, психическо, сексуално и пренабрагване/
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В помощ на водещия…
Според Закона за закрила на детето:
Насилие е всяко действие, причиняващо вреда на човек или група хора, въпреки
тяхната воля и заявено несъгласие. Насилието е действие, прилагано,
за
да
бъдат постигнати власт и контрол над жертвата.
Физическо насилие е причиняване на телесна повреда, болка или страдание без
разстройство на здравето.
Психическо насилие са всички действия с вредно въздействие върху психичното
здраве и развитие на детето, като: подценяване, подигравателно отношение,
заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение.
Сексуално насилие: всяко сексуално действие, при което възрастният използва
детето за свое собствено сексуално задоволяване.
Пренебрегване: неуспехът на родителя или лицето, полагащо грижи за детето, да
осигури неговото развитие в една от следните области: здраве, образование,
емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и безопасност, когато е
в състояние да го направи.

 “Разпознаване на ситуации”
Участниците се разпределят в три или четири екипа като се преброяват - “първи – втори
– трети”. Всеки от екипите получава лист със ситуации за разпознаване на насилие и
химикали /Приложение/.
Задача: Попълнете табличката от Приложението максимално бързо и точно, като
поставите в празната графа знак „+” срещу ситуациите, в които има насилие или знак „–”
срещу ситуациите, в които няма насилие.
Ситуации:
/За улеснение на Водещия с „+” са означени верните отговори/
№

СИТУАЦИИ

+/-

1
2

Две деца говорят лоши неща за друго зад гърба му
Баща удря шамар на сина си

+
+
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Дете спъва свой съученик нарочно
Тийнейджъри играят на компютърна игра, в която се стреля
Момиче / момче разпространява лоши слухове за своите съученици
Деца се сбиват в училище
Момче прегръща /целува/момиче без то да е съгласно
Момче / момиче разпространява в Интернет компрометиращи снимки на
свой съученик
Учител вдига на дъската ученик за изпитване
Мъж кара ученик да го пипа на срамни места
Сервитьорка инцидентно излива горещо кафе върху някого
Деца намират на улицата портфейл и не го предават в полицията
Дете на 12 години не получава достатъчно храна у дома
Родители омъжват дъшеря си на 13 години
Дете блъска свой съученик случайно
Дете къса нарочно тетрадката на свой съученик
Ученици вземат парите на по-малки деца в училищния двор
Учителка дава контролна работа на ученици
Родители изискват от детето си редовно да си пише домашните
Ученици са длъжни да ходят на училище с униформа
Деца се подиграват на свой съученик
Родители изискват от детето си да спазва вечерен час
Дете пише обидни коментари под снимката на свой съученик / съученичка
във Фейсбук
Родители не разрешават на сина си на 15 години да посещава нощен клуб
Родители не водят детето си на море

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

След приключване на работата в малките групи следва дискусия. Ситуаците се
коментират последователно от всички участници в голямата група. Обяснява се защо
има или няма насилие в съответната ситуация.
ІV. Заключителна част
 Обратна връзка:
Всички са седнали в кръг. Водещият споделя с едно изречение своите усещания за
приключилото занимание и предлага на всеки от останалите участници да направи
същото по следния примерен модел:
За мен днешният ден бе полезен с това, че ................. или Днес най-интересно ми
беше, когато........................, защото ................ А за теб?
Необходими материали
Постерна хартия, флипчарт, маркери, химикали, малка топка
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Приложение

№

СИТУАЦИИ

1
2
3
4
5

Две деца говорят лоши неща за друго зад гърба му
Баща удря шамар на сина си
Дете спъва свой съученик нарочно
Тийнейджъри играят на компютърна игра, в която се стреля
Момиче / момче разпространява лоши слухове за своите
съученици
Деца се сбиват в училище
Момче прегръща /целува/момиче без то да е съгласно
Момче / момиче разпространява в Интернет компрометиращи
снимки на свой съученик
Учител вдига на дъската ученик за изпитване
Мъж кара ученик да го пипа на срамни места
Сервитьорка инцидентно излива горещо кафе върху някого
Деца намират на улицата портфейл и не го предават в
полицията
Дете на 12 години не получава достатъчно храна у дома
Родители омъжват дъшеря си на 13 години
Дете блъска свой съученик случайно
Дете къса нарочно тетрадката на свой съученик
Ученици вземат парите на по-малки деца в училищния двор
Учителка дава контролна работа на ученици
Родители изискват от детето си редовно да си пише
домашните
Ученици са длъжни да ходят на училище с униформа
Деца се подиграват на свой съученик
Родители изискват от детето си да спазва вечерен час
Дете пише обидни коментари под снимката на свой съученик
/ съученичка във Фейсбук
Родители не разрешават на сина си на 15 години да посещава
нощен клуб
Родители не водят детето си на море

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

+/-
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Сесия 3: Толерантни и равнопоставени в общуването
Цел: Децата да се научат да разграничават равнопоставени от неравнопоставени
отношения и да могат да забелязват признаците на неприемливо поведение.
І. Въвеждаща част
- Как се чувствате днес?
- Има ли нещо, което искате да споделите?
- Какво очаквате да се случи?
Припомнете правилата за групова работа / от І сесия /
ІІ. Раздвижваща игра:
 „Мрежа на взаимоотношенията”
Всички участници са прави, в кръг. Всеки от кръга получава стикер с роля, който залепя
на видно място върху дрехата си /учител, педагогически съветник, майка, баща,
момче, момиче, съученик, съученичка, баба, дядо, приятел…/. Някои от децата могат да
са в една и съща роля. Водещият предлага на децата /в зависимост от ролята си/ да си
представят с кого се налага да общуват. След това хвърля кълбото към произволно
избрано дете, като преди това намотава част от нишката на пръста си. Детето поема
кълбото, прави същото и подава кълбото на друго дете, с което /съобразно ролята му/
общува най-често. Това се повтаря, докато кълбото премине през всички участници.
Водещият прави обобщение на играта за видовете взаимоотношения /връзки/, в които
всекидневно се налага да влизаме: между деца и родители, между съученици
/приятели/, колеги, роднини, момчета и момичета… Накрая се акцентира върху
романтичните връзки между двата пола, които се разглеждат в следващото упражнение.
ІІІ. Упражнения по темата:
 Равнопоставена и неравнопоставена връзка /сравняване на постер/
На постер е разчертана следната таблица:
Равнопоставена връзка
Неравнопоставена връзка
Връзка, в която се чувстваш добре…
Връзка, в която не се чувстваш добре…
-

…..
….

-

….
….

Всеки от групата споделя белези, по които според него се отличават равнопоставената и
неравнопоставената връзка. Водещият записва върху постера отговорите, като насърчава
участниците да предлагат повече идеи. Накрая обобщава отговорите.
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 „Приемливо – неприемливо”
Водещият разделя участниците в три – четири групи и им дава по един лист с казуси
/Прилиложение/. Децата имат 15 мин., за да обсъдят всеки казус помежду си и да решат
приемливо или неприемливо е поведението на героите в тях. Решението трябва да се
постигне чрез групов консенсус.
Следва споделяне и дискусия в голямата група за това дали намират всеки от казусите за
приемлив или неприемлив.
Забележка: По преценка на водещия казусите могат да се разпределят и по един на
група.
Целта на това упражнение е да се провокира дискусия между деца с различни
нагласи. Трябва да се даде възможност всеки от присъстващите да сподели мнението си
без раздаване на присъди. Тук не става дума за „правилно” или „грешно”, а за
„приемливо” и „неприемливо”. Това може да е различно за различните хора.
Важно е водещият да въздържи напълно своето мнение и да отразява това, което се
казва от участниците, като допринася за процеса, само ако дискусиите са
едностранни.

ІV. Заключителна част
 Обратна връзка:
Всички са седнали в кръг. Водещият споделя с едно изречение своите усещания за
приключилото занимание и предлага на всеки от останалите участници да направи
същото по следния примерен модел:
За мен днешният ден бе полезен с това, че ................. или Днес най-интересно ми
беше, когато........................, защото ................ А за теб?

Необходими материали
Постерна хартия, флипчарт, маркери, етикети с „роли”, кълбо прежда, листи с
казуси
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Приложение

Кирил вижда, че другите момчета се държат грубо с момичетата. Той смята, че е важно
да бъде като тях. Никога не е допускал, че ще удари момиче, но вчера в училищния двор
Елена се правеше на интересна и го изкара извън нерви. Имаха спор и тя го нарече
„смотаняк” пред всички. Това го вбеси и той я блъсна силно.
Приемливо / неприемливо
Стефан скъсал с приятелката си, защото се е стигнало до момента, когато те спорят
непрекъснато. След раздялата тя му се обажда и го моли да изтрие някои нейни снимки,
които той има в телефона си. Стефан и казва, че ги е изтрил, но в действителност не е.
Когато той и неговите приятели се събират, те често си споделят снимки на момичетата, с
които излизат.
Приемливо / неприемливо

Едно 17-годишно момче е правило секс с 14-годишната си приятелка. Майка и разбрала
за това и казала на полицията. В резултат на това момчето е осъдено за сексуално
насилие.
Приемливо / неприемливо

50

Проект „Мрежа за превенция на ранни бракове” е съфинансиран от Програма "Права,
равенство и гражданство"на Европейския съюз

Сесия 4: Добрият приятел
Цел: Да открият характеристиките, които изграждат образа на добрия приятел
/гадже/ и да се научат да създават равнопоставени романтични отношения.
І. Въвеждаща част
- Как се чувствате днес?
- Има ли нещо, което искате да споделите?
- Какво очаквате да се случи?
Припомнете правилата за групова работа /от І сесия/
ІІ. Раздвижваща игра:
 “Съмишленици”
Поставя се един стол в средата на кръга. Водещият започва да изброявя характеристики
и всички, които отговарят на тях, изтичват до стола и сядат на него /напр. “Всички, които
обичат да говорят много”, “Всички, които често закъсняват”, “Всички, които обичат да
ходят на училище”, “…харесват класните си”, “…обичат пържени картофки”, “…често се
ядосват” и т.н./. В някои случаи е възможно столът да остане празен, а в други – много
деца да насядат едно върху друго.
ІІІ. Упражнения по темата:
 “Добър приятел /гадже/ е …” /Прилиложение/
Описание: Групата се дели на 4 по-малки. Всяка група получава комплект карти „Добър
приятел”.
Задача:
1. Прочетете картите и изберете 10 от тях, които смятате, че описват Добрия
приятел /гадже/ . Подредете характеристиките по важност.
2. Няма верни или грешни отговори. Всичко е въпрос на личен избор.
Следва представяне и дискусия в голямата група: Какви са причините за направения
избор?
В помощ на водещия…
Няколко идеи за провокиране на дискусия:
Някой, който обича да прави същите неща като теб. Може и да се окаже добре, че
правите някои неща заедно, но в никакъв случай не трябва да правите всичко заедно –
добре би било да имате и занимания с други приятели например, които да не включват и
гаджето ви. Напр.: спорт, танци пазаруване и др…
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Някой, който ще ти купува подаръци. Това може и да звучи добре, но дали този човек
няма да те кара да се чувстваш като че ли му „дължиш” нещо? Какъв може да е
резултатът от това? Няма ли после да се чувстваш притиснат/а да правиш неща, които не
желаеш?
Някой, който поддържа постоянен контакт с теб. В началото това може и да звучи
добре, но няма ли да стане досадно? Дали няма да имате усещане за: контролиране,
собственическо поведение, замаскирано като прекалена загриженост?
Някой, който ти прави комплименти. Отново, това може и да е хубаво, но може да
бъде разгледано също и като манипулиране – особено ако е от по- голямо момче. Как
можеш да разбереш разликата?
Някой, който иска да бъде с теб до края на живота си. Това толкова ли е важно на
твоята /тинейджърска/ възраст? Реалистично ли е? Знаете ли за някоя връзка, започнала
в тинейджърска възраст, която да е останала и последна?
Някой, който пренебрегва приятелите си, за да прекарват повече време с теб.
Какво става, ако връзката ви приключи? Би ли искал да изоставиш приятелите си заради
гадже?
ІV. Заключителна част
 Обратна връзка:
Всички са седнали в кръг. Водещият споделя с едно изречение своите усещания за
приключилото занимание и предлага на всеки от останалите участници да направи
същото по следния примерен модел:
За мен днешният ден бе полезен с това, че ................. или Днес най-интересно ми
беше, когато........................, защото ................ А за теб?

Необходими материали
Постерна хартия, флипчарт, маркери, малка топка
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Приложение

1. НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ГРИЖИ ЗА ТЕБ

3. НЯКОЙ, КОЙТО ОБИЧА ДА ПРАВИ СЪЩИТЕ НЕЩА КАТО
ТЕБ

2. НЯКОЙ, С КОГОТО МОЖЕШ

ДА ГОВОРИШ ЗА ВСИЧКО

4. НЯКОЙ, КОЙТО ТЕ ПРЕГРЪЩА

И ЦЕЛУВА

5. НЯКОЙ, С КОГОТО ДА ПРАВИТЕ ЛЮБОВ

6. НЯКОЙ, КОЙТО ЩЕ ТИ КУПУВА ПОДАРЪЦИ

7. НЯКОЙ, КОЙТО ИМА КОЛА

8. НЯКОЙ, КОЙТО ИМА МНОГО ПАРИ

9. НЯКОЙ, КОЙТО Е ИСКРЕН И ЧЕСТЕН

10. НЯКОЙ, КОЙТО ЩЕ ТЕ ОБИЧА, ДОРИ В МОМЕНТА
ДА НЕ ИЗГЛЕЖДАШ ПЕРФЕКТНО

11. НЯКОЙ, КОЙТО Е ПО-ГОЛЯМ ОТ ТЕБ

12. НЯКОЙ, КОЙТО ИЗГЛЕЖДА ДОБРЕ

13. НЯКОЙ, КОГОТО МОЖЕШ ДА ПРЕДСТАВИШ НА
СЕМЕЙСТВОТО И ПРИЯТЕЛИТЕ СИ

14.НЯКОЙ, КОЙТО ИСКА НЕПРЕКЪСНАТО ДА Е С ТЕБ

15. НЯКОЙ, КОЙТО ТИ ПРАВИ КОМПЛИМЕНТИ

16. НЯКОЙ, КОЙТО ИСКА ДА БЪДЕ С ТЕБ ДО КРАЯ НА
ЖИВОТА СИ

17. НЯКОЙ, КОЙТО СПОДЕЛЯ ЧУВСТВАТА СИ С ТЕБ

18. НЯКОЙ, КОЙТО НЕ ТЕ ПРИТИСКА ДА ВЪРШИШ НЕЩА,
КОИТО НЕ ЖЕЛАЕШ

19. НЯКОЙ, КОЙТО НЕ БИ ТИ ИЗНЕВЕРИЛ

20. НЯКОЙ, КОЙТО ЩЕ ЧАКА, ДОКАТО ТИ СИ ГОТОВ ДА
ПРАВИШ СЕКС

21. НЯКОЙ, КОЙТО Е ПРИБЛИЗИТЕЛНО НА ТВОЯТА ВЪЗРАСТ

22. НЯКОЙ, КОЙТО ИМА ДОБЪР ХАРАКТЕР

23. НЯКОЙ, КОЙТО МОЖЕ ДА ТЕ РАЗСМЕЕ

24. НЯКОЙ, ЗА КОГОТО КАТО ПОРАСНЕШ МОЖЕШ ДА СЕ
ОЖЕНИШ/ОМЪЖИШ И ДА ИМАШ ДЕЦА

25. НЯКОЙ, КОЙТО ПРЕНЕБРЕГВА ПРИЯТЕЛИТЕ СИ, ЗА ДА
ПРЕКАРВА ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ С ТЕБ

26. НЯКОЙ, КОЙТО НЕ ОЧАКВА ОТ ТЕБ ДА ИМАШ МНОГО
ПАРИ

27. НЯКОЙ, КОЙТО НЕ ОЧАКВА ОТ ТЕБ ДА ИМАШ КОЛА

28. НЯКОЙ, КОЙТО ДЪРЖИ ДА ОБЩУВАШ САМО С НЕГО

29. НЯКОЙ, КОЙТО ВИНАГИ ИМА ВРЕМЕ ДА ТЕ ИЗСЛУША

30. НЯКОЙ, КОЙТО ТИ ПОКАЗВА ПРИВЪРЗАНОСТ

31. НЯКОЙ, ЗА КОГОТО МОЖЕШ ДА СЕ ГРИЖИШ И
ЗАЩИТАВАШ

32. НЯКОЙ, КОЙТО СИЛНО ТЕ РЕВНУВА
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Сесия 5: Поглед в бъдещето
Цел: Да се идентифицират последствията и ограниченията, които крие ранното
задомяване; Да се представят възможности за развитие. Да се информират децата
за службте за подкрепа.
І. Въвеждаща част
- Как се чувствате днес?
- Има ли нещо, което искате да споделите?
- Какво очаквате да се случи?
Припомнете правилата за групова работа /от І среща/
ІІ. Раздвижваща игра:
 „Блато”
Децата се разделят на два или три отбора и се строяват в колони на предварително
избрана стартова линия. Избира се и линия за финал. На първите участниците във всяка
колона се дават по два листа хартия. Целта им е да минат през „блатото” /стаята/ по
„островчетата” /листовете хартия/. Трябва да сложат единия лист хартия на пода, да
стъпят върху него и с двата крака, след това да поставят другия лист по – напред, да
прекрачат и да стъпят върху него с двата крака. След това обръщайки се, да вземат
първия лист от пода и да го сложат на свой ред пред себе си, за да стъпят върху него. И
така, който премине първи през стаята от единия край до другия бързо се връща и
предава щафетата /листите/ на следващия в отбора. Победител е отборът преминал
пръв „блатото”.
ІІІ. Упражнения по темата:
a. Дискусия по казуси
Участниците се разделят на две групи. Всяка група получава по един казус със задача да
допише продължение на историята.
„Лина”
Аз съм Лина и съм на 15 години. Ходих на училище до VІІ клас. Бях добра ученичка, но
срещнах едно момче /Иво/, за което реших, че е любовта на живота ми. Излизахме
няколко месеца. Родителите ми разбраха и се ядосаха много. Скараха ми се и ни
принудиха да се оженим. Заживяхме при семейството на Иво. Роди ни се син. Мъжът ми
започна да излиза сам по заведения, да се прибира късно, да се държи грубо с мен…
Продължете историята на Лина и Иво…
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„Мина”
Аз съм Мина и съм на 15 години. Обичам да ходя на училище и се справям отлично.
Имам приятел /гадже/ от класа. Казва се Ники. Той е забавен, умен, интересува се от
компютри… Много ни е приятно да сме заедно – разговаряме, шегуваме се, понякога
ходим на кино или на кафе. Мечтаем, след като завършим училище, да постъпим заедно
в университет. Родителите ми знаят за него и подкрепят нашето приятелство…
Продължете историята на Мина и Ники…
След приключване на работа говорител чете написаното пред всички в голямата група.
Следва дискусия.
Примерни въпроси за дискусия по казус „Лина”:
1. Какво печели и какво губи от тази връзка Лина?
2. Как трябва да постъпят нейните родители?
3. Какви са задълженията на момичето и момчето в новото семейство?
4. Кои всъщност са семейството?
Примерни въпроси за дискусия „Мина” :
1. Подходяща ли е тази връзка за Мина?
2. Какво бъдеще очаква Мина и Ники, след като се дипломират?
3. Какви са шансовете им за добре платена работа?
4. Как влияе подкрепата на родителите за тяхното бъдеще?
5. Какво Мина и Ники биха казали на Лина и Иво? А какво ще кажат Лина и Иво на
Мина и Ники?
b. Национални ресурси за подкрепа
Предоставя се информация за службите за помощ и подкрепа.
c. Животът ми след 5 /10/ години
Участниците са седнали в кръг. Те получават листи, в които самостоятелно да опишат
живота си в следващите 5 /или 10/ години така, както си го представят. След като
приключат, водещият им раздава пликове за писма. Предлага им да поставят
изписаните листи в пликовете, да ги запечатат и адресират до себе си. Казва им, че
писмата остават у тях. Могат да ги оставят на сигурно място и да ги отворят след 5 /10/
години, за да проверят кои от мечтите си са постигнали.
ІV. Заключителна част
Обратна връзка: Всички са в кръг. Водещият споделя с едно изречение своите усещания
за приключилата програма. Дава думата на децата да изкажат впечатления и зададат
въпроси.
Необходими материали
Постерна хартия, флипчарт, маркери, цветни и бели листи А4, пликове
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Приложение

„Лина”
Аз съм Лина и съм на 15 години. Ходих на училище до VІІ клас. Бях добра
ученичка, но срещнах едно момче /Иво/, за което реших, че е любовта на
живота ми. Излизахме няколко месеца. Родителите ми разбраха и се ядосаха
много. Скараха ми се и ни принудиха да се оженим. Заживяхме при
семейството на Иво. Роди ни се син. Мъжът ми започна да излиза сам по
заведения, да се прибира късно, да се държи грубо с мен…
Продължете историята на Лина и Иво…

„Мина”
Аз съм Мина и съм на 15 години. Обичам да ходя на училище и се справям
отлично. Имам приятел /гадже/ от класа. Казва се Ники. Той е забавен, умен,
интересува се от компютри… Много ни е приятно да сме заедно –
разговаряме, шегуваме се, понякога ходим на кино или на кафе. Мечтаем,
след като завършим училище, да постъпим заедно в университет. Родителите
ми знаят за него и подкрепят нашето приятелство…
Продължете историята на Мина и Ники…
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ВЪПРОСНИК ЗА ДЕЦА

Аз съм: момиче, момче 
Години.........,
Ученик в.......клас,
Прекъснал образованието си 
Не ходя на училище 
Етническа принадлежност: българин , ром , турчин , редставител на друг етнос


1.

В кои от ситуациите има насилие?
Ситуации

Да

Не

Да целунеш насила някой
Учител вдига на дъската ученик за изпитване
Родители не разрешават на детето си да ходи на училище
Родители омъжват дъщеря си на 13 години
Дете спъва свой съученик случайно
Родителите изпращат насила детето си на училище, против
неговото желание
Ще съветвам приятелки да учат вместо да се оженят
Да снимаш приятеля/ приятелката си и без съгласието им
да показваш снимките на други хора
2.

Кое е приемливо и кое не е приемливо
Ситуации

Приемливо Неприемливо

Да имаш интимни контакти на 14 години
Да напуснеш гаджето си ако то държи веднага да се
ожените
Да си намериш богат съпруг/съпруга, отколкото да
завършиш училище
Жените да слушат мъжа
Думата на родителя е закон
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3.

С кое си съгласен?
Да

Не

Жените трябва да са скромни
Ученето не води до по-добър живот
Да имаш гадже е по-важно от ученето
Можеш да се омъжиш и да продължиш да учиш
Гордея се когато помагам на другите хора около мен
Родителите ми ми помагат да ходя редовно на
училище
Да си абитуриент е по-важно от това да се ожениш
В училище откривам какво мога

4.

Кога е добре да започнеш интимен живот?
13..... 14...... 16...... 18...... Не знам…..

5.

Какво трябва да бъде момчето/момичето, с което искаш да имаш връзка?

Да ме пита какво искам
Да се облича модерно
Да проверява съобщенията в телефона ти и/или Facebook
Да е по-голям/а от теб
Да е харесвано от другите момчета/момичета
Да можем да си споделяме
Да те ревнува
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Дейности за овластяване на деца и родители
Училище за родители

Проект „Мрежа за превенция на ранни бракове”
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Към кого е насочено Ръководството:
То е насочено към специалисти (педагози, педагогически съветници, социални
работници, психолози), работещи със семейства на деца в прогимназиален етап на
обучение.
Какво съдържа:
Състои се от 2 модула, всеки с продължителност около два астрономически часа.
Използват се интерактивни методи.
Цел: Родителите:
 да споделят своето виждане по отношение на родителството;
 да коментират и да направят изводи за качествата и поведението на добрия
родител;
 да подобрят чувствителността си към проблемите на своите деца;
 да идентифицират различни стилове на родителско поведение.
Водещ:
 Заниманията се провеждат от педагог, педогогически съветник, психолог или
социален работник.
 Водещият не само поставя задачите, но и следи как се развиват процесите в
групата /активност, мотивация, конфликти/. Той играе ролята на фасилитатор,
като акцентира върху това, че мнението и идеите на всеки в групата са еднакво
ценни за работата.
Как се провеждат заниманията: Всички участници и Водещият сядат в кръг освен в
случаите, когато се работи в малки групи или дадено упражнение изисква друга
подредба. Сядането в кръг може да се стори на много от родителите необичайно и дори
некомфортно в началото, затова е хубаво да им се обясни каква е целта му, а именно - по
този начин всички да бъдат равнопоставени по време на заниманията.
Материали и технически средства, необходими за реализиране на заниманията:
постери, маркери, флипчарт, малка топка, хартиено тиксо, бели листи А4,
химикали, ножици според броя на участниците в групата, разноцветни листи,
моливи, малки цветни листчета, лаптоп, мулти медия.
Желаем ви приятна и ползотворна работа!
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МОДУЛ I ДОБРИЯТ РОДИТЕЛ
Цел: Участниците да споделят своето виждане за родителството и да коментират
качествата и поведението на добрия родител.
І. Представяне и стопяване на ледовете
1. Представяне на участниците; Очаквания
Всеки от участниците се представя по зададения модел, като довършва изреченията:
 Аз съм …………
 Тук съм, защото…..
 Любимото ми занимание е…..
 В училището за родители очаквам….

2. Правила за групова работа
В Училището за родители ще работим заедно и за да се чувства добре всеки един от
нас, е необходимо да си уточним правила на групата. (Участниците предлагат
правила, а водещият ги записва на постер). Примерни правила: Да се изслушваме;
Точност във времето; Без оценки и обиди; Мобилните телефони на „тих режим”; Да
говорим за това, което става в групата…
3. Барометър на настроението (прави се в началото и в края на срещата)
На постер са нарисувани три емотикона, изразяващи удовлетворение, притеснение и
безразличие. Всеки от участниците получава цветен стикер, който трябва да залепи
срещу емотикона, отразяващ неговото моментно състояние. След изпълнение на
задачата водещият прави обобщение на настроението на групата.
Барометър на настроението
В началото на срещата
удовлетворение

В края на срещата
удовлетворение

притеснение

притеснение

безразличие

безразличие
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4. Групова рисунка
Пред групата са поставени постер и маркери. Задачата е да се нарисува рисунка, обща за
групата. Един от участниците започва рисунката, рисувайки само елемент от нея. Всеки
следващ допълва общата рисунка, като дорисува по нещо свое.
Целта на това упражнение е групата да създаде общ продукт, всички да работят
заедно, да се почувстват част от общност.
ІІ. Упражнения по темата
1. Какво правят родителите за децата си?
“Асоциативен паяк”

Какво правят
родителите за
децата си?

Групата е седнала в кръг. Малка топка се предава от участник на участник в кръга и
всеки, у когото е тя, споделя своите асоциации по поставения въпрос.
Водещият записва върху постер отговорите под формата на aсоциативен паяк, без да
дава оценки. Накрая обобщава споделеното и подарява на участниците „Търси се
спешно… специалист!” (Приложение 1)
2. „Идеалният родител”
Участниците се разделят на малки групи по 5 – 6 човека. Всяка група получава постер и
маркери и следната задача: „Представете си, че всички вие сте деца. Какъв според вас
/като деца/ е „идеалният” родител. Запишете отговорите си върху постера.
Накрая във всяка група се избира говорител, който представя работата и пред всички
останали. Водещият прави обобщение, като акцентира върху позитивните качества и
поведение на родителя. Важно е да каже, че няма идеален родител, че всички правим
грешки и е добре да ги признаваме на децата, че трябва да се зачита тяхното мнение и
да се разговаря с тях.
3. Кои от твърденията изразяват вашето разбиране за добър родител по отношение
на децата?
Всеки участник получава списък с твърдения. (Приложение 2)
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Задачата е срещу всяко от твърденията да се отбележи дали то е вярно или грешно за
него.
№ Твърдение
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вярно
за мен

Грешно
за мен

Добрият родител заради детето си се отказва от личния си
живот.
Добрият родител не показва пред детето си, че се чувства
зле.
Добрият родител не натоварва детето си с домашни
задължения.
Добрият родител винаги се стреми да задоволи желанията на
детето си, независимо какви усилия му струва това.
Добрият родител не хвали детето си в негово присъствие.
Добрият родител, ако истински обича детето си, той никога
няма да се отдели от него.
Добрият родител подкрепя детето си (без значение дали е
син или дъщеря) да получи добро образование и професия.

След приключване на индивидуалната работа следва дискусия в голямата група.
Твърденията се коментират последователно от всички участници, като се обосновават
причините за направения избор.
В помощ на водещия…
Няколко идеи за провокиране на дискусия:
Добрият родител заради детето си се отказва от личния си живот. Необходимо ли
е? Точно от това ли се нуждае детето ви? Как се чувства човек без личен живот? Как това
се отразява на детето? Какво се случва с вас, когато детето ви порасне и поеме по
собствен път?
Добрият родител не показва пред детето си, че се чувства зле. Това добре ли е? На
кого и с какво помага несподелянето на чувства? Ако родителят не показва негативните
си чувства, откъде детето ще се научи да ги разпознава и да се справя с тях?
Добрият родител не натоварва детето си с домашни задължения. Това добре ли е?
Кога детето трябва да започне да получава домашни задължения? Ако детето
непрекъснато се щади, как то ще се научи да се грижи за себе си? А за близките си?
Добрият родител винаги се стреми да задоволи желанията на детето си,
независимо какви усилия му струва това. Всички детски желания ли трябва да се
задоволяват? Как това се отразява на детето сега и в бъдеще? Какво се случва, ако някои
от желанията не могат да бъдат изпълнени?
Добрият родител не хвали детето си в негово присъствие. Когато вие сте били деца,
очаквахте ли похвала от родителите си? Как се чувствахте при похвала? Как се чувствахте,
ако старанието ви останеше незабелязано? Как влияе похвалата?
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Добрият родител, ако истински обича детето си, той никога няма да се отдели от
него. Родителят в състояние ли е да бъде винаги до детето си? Това помага или вреди на
детето? Как тази силна привързаност влияе на бъдещото развитие на детето?
Добрият родител подкрепя детето си (без значение дали е син или дъщеря) да
получи добро образование и професия. Важно ли е детето да получи добро
образование. Защо? Как образованието ще се отрази на живота на детето?
ІІІ. Обобщение и обратна връзка за деня
Всички са в кръг. Отново се прави упражнението „Барометър на настроението”.
Водещият прави съпоставка между настроението на групата в началото и в края на
срещата. Водещият споделя с едно изречение своите усещания за приключилата среща и
призовава останалите участници да продължат споделянето.
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Приложение 1

Търси се!... Спешно!

От 0 до 1г.
Спокоен, неприпрян, любвеобилен индивид, който да се грижи за бебе. Да обича да се
люлее, пее и гушка, търпеливо да държи бебето по 30 минути по време на хранене, на
всеки 3-4 часа. Да има лек сън и да се буди по всяко време. Да може да поеме всички
смени на 7 дневна работна седмица. Никакви шансове за растеж в работата.
От 1 до 3г.
Спортист в идеална форма за охраняване на неизтощимо прохождащо дете. Необходими
бързи рефлекси, неизчерпаема енергия, безкрайно търпение, свръхестествени
способности. Задължителни умения по оказване на първа помощ. Да може да шофира,
да готви, да говори по телефон, да работи въпреки постоянното разсейване. 15 – часов
работен ден, без право на почивка за кафе или обяд, освен ако детето не е заспало.
Предпочитат се олимпийски шампиони с педиатричен стаж.
От 3 до 7 г.
Специалист, който да осигури стимулираща, творческа и предразполагаща
атмосфера за индивидуално обучение на дете в предучилищна възраст. Необходим стаж
в областта на изкуството, музиката, спорта, да говори поне един чужд език. Познания в
областта на езикознанието, психологията и компютри. Два часа почивка дневно при
дневна работна седмица, ако забавачката работи и детето е здраво.
От 7 до 12 г.
Специалист в следните области: активен отдих, лагеруване, бойни изкуства и всички
видове спортове. Добър рефер. Да има желание да бъде майка на цялата бърлога, на
стаята, на квартала ! Изявени умения в областта на обществените отношения. Да се
справя ефикасно с учителите, администраторите и други родители. Необходими
познания в областта на сексуалното образование и аритметиката. Охотно да търпи
сбирки от насекоми, домашни животни и съседски деца.
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От 13 до 18 г.
Специалист по юношеска психология с опит в готвенето на значителни количества храна.
Основно изискване – толерантност. Препоръчителна е лека загуба на слуха, в противен
случай да си носи тапи за уши. Да усеща кога присъствието му е нежелателно и да
изчезва на мига.
След 18 г.
Спешно! Лице за финансиране на студент с пари, дрехи, музика, кола. Съвети не са
необходими. Длъжността е безсрочна. Предоставя достатъчно свободно време, което да
се посвети на доходоносна работа.
Джон Бек
Из „Пилешка супа за душата”

Открихте ли?
Това сте вие, скъпи родители!!!
Похвалете се, гордейте се, празнувайте!!!
Ние ви адмирираме и подкрепяме!
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Приложение 2

№

Твърдение

1.

Добрият родител заради детето си се отказва от личния си
живот
Добрият родител не показва пред детето си, че се чувства зле
Добрият родител не натоварва детето си с домашни
задължения
Добрият родител винаги се стреми да задоволи желанията на
детето си, независимо какви усилия му струва това
Добрият родител не хвали детето си в негово присъствие
Добрият родител, ако истински обича детето си, той никога
няма да се отдели от него
Добрият родител подкрепя детето си /без значение дали е син
или дъщеря/ да получи добро образование и професия

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вярно
за мен

Грешно
за мен

---------------------------------------------------------------------------------------------------№

Твърдение

1.

Добрият родител заради детето си се отказва от личния си
живот
Добрият родител не показва пред детето си, че се чувства зле
Добрият родител не натоварва детето си с домашни
задължения
Добрият родител винаги се стреми да задоволи желанията на
детето си, независимо какви усилия му струва това
Добрият родител не хвали детето си в негово присъствие
Добрият родител, ако истински обича детето си, той никога
няма да се отдели от него
Добрият родител подкрепя детето си /без значение дали е син
или дъщеря/ да получи добро образование и професия

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вярно
за мен

Грешно
за мен
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МОДУЛ II ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДЕЦА И
РОДИТЕЛИ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
Цел: Родителите да подобрят чувствителността си към проблемите на своите
деца и да идентифицират различни стилове на родителско поведение.
І. Въвеждаща част
1. Обратна връзка от І издание
Водещият пита участниците:
– Как се чувствате след първата среща? Има ли нещо, което искате да споделите?
– С какви очаквания идвате днес?
2. Представяне на участници (Ако има нови) - по модела от първата среща.
3. Барометър на настроението (Прави се по модела от първата среща в началото
и в края). След изпълнение на задачата водещият прави обобщение на
настроението на групата.
4. Игра за въвеждане в работен режим
„Деца и родители”
Участниците се нареждат в два кръга – вътрешен и външен. Участниците (“деца”), са
седнали на столове във вътрешния кръг, а тези във външния кръг („родители”) са прави
зад столовете. Родителите имат право да държат ръцете си на облегалките на столовете,
но не и върху децата. Всеки родител си има дете, с изключение на един. Той стои зад
празен стол. Родителят без дете се опитва да привлече при себе си някое от чуждите
деца (като му намига, усмихва се, прави жестове и др.). Целта на останалите родители
е да пазят децата си. Ако родител усети, че детето му се опитват да стане от мястото си
и да отиде на празния стол, го докосва, за да го задържи при себе си. В този случай
детето трябва да остане на мястото си.
ІІ. Предизвикателства в отношенията между родители и деца в юношеска възраст
1. „Цветето в живота ми”
На постер е нарисувано цвете в саксия. Водещият пита групата: Ако цветето е Вашето
дете, с какво бихте го поливали, за да израсне то добро и успяващо?
Родителите правят предложения (Например: обич, усмивки, прегръдки, храна,
спокойствие…), които водещият записва върху постера. Споделеното се дискутира и
обобщава.
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2. Казус „Лили”
Участниците се разделят на малки групи (по 5-6 души). Всяка група получава постер,
маркери и разпечатан казус.
Лили е на 13 години. Училището не я влече много. От няколко месеца има приятел Асен на 17 г. Той я чака пред училище, разхождат се, подарява и цветя, ходят на кафе,
разказва и интересни истории, мечтаят да заживеят заедно. Родителите на Лили не
одобряват тази връзка и често и се карат и забраняват да излиза сама навън. Те имат
други планове за нея. Понякога за наказание дори я спират от училище. Лили смята, че
нейните родители не я разбират. Една вечер след поредния скандал у дома, тя решава
да избяга при Асен.
Въпроси:
- Какво ще се случи по-нататък?
- Подходяща ли е тази връзка за Лили...?
- Какво печели и какво губи от нея?
- Как смятате, че трябва да постъпят родителите на Лили?
- Спирането от училище наказание ли е?
- Могат ли Лили и Асен да бъдат семейство?
- Какви ще бъдат задълженията на момичето и на момчето в новото семейство?
- Кои, всъщност, са семейството?
Следва представяне и дискусия
3. Проблеми в общуването между деца и родители
Участниците се разделят на две групи. Всяка група чрез мозъчна атака записва какви са
проблемите в общуването между децата и родителите. Двата постера се представят в
голямата група. Следва дискусия по посочените проблеми.
4. Стилове на родителско поведение
Водещият представя на участниците различните стилове на родителско поведение (За
по-добра нагледност може да се представи на постер).
Авторитетен стил:
Това са родители, които приемат че детето е самостоятелна личност – със свои мисли,
чувства, способности. Те се отнасят толерантно към мнението и желанията на децата, не
налагат със сила своето мнение и не се стремят да подчинят детето. Опитват се да
разберат ситуацията през погледа на детето, не бързат да си направят изводи преди да
са изслушали обясненията на детето.
69

Проект „Мрежа за превенция на ранни бракове” е съфинансиран от Програма "Права,
равенство и гражданство"на Европейския съюз

Детето израства като дружелюбно, сигурно в способностите си,със самочувствие,
умеещо да създава приятелства, любопитно, с желание да успява.
Авторитарен стил:
Това са ограничаващи родители, които често използват наказания, изискват от децата
подчинение. Отказват да приемат идеите на своите деца, които не съвпадат с техните.
Тези родители изискват подчинение и уважение и това създава враждебност. Повечето
от този тип родители не вярват, че децата им могат да се справят затова упражняват
постоянен контрол. Те внушават на детето усещането, че трябва да им е благодарно за
всяко нещо.
Детето израства в потиснатост, страх, започва да лъже, изпитва вина и угризения.
Враждебно е и трудно създава трайни приятелства. Трудно му е да си поставя и следва
свои цели.
Разглезващ стил:
Това са приемащи, мили родители и някак пасивни по отношение на дисциплината. Те
се интересуват от децата си, живеят с техните проблеми, но без да упражняват контрол
върху тях или да поставят изисквания към тях. Децата искат много често техните желания
да бъдат задоволявани незабавно, те не изпитват особено уважение към другите и имат
проблем със самоконтрола. Те са непопулярни сред връстниците си.
Детето израства импулсивно - агресивно. Има ниско самочувствие, не обича да се
подчинява на правила и изисквания. Лесно раздразнително е, импулсивно, има стремеж
към налагане над другите , трудно следва целите си.
Занемаряващ стил:
Това са родители, които не се интересуват много от децата си. Не знаят почти нищо за
техните приятели, интереси, успехи или неуспехи, проблеми в и извън училище. Децата
се нуждаят от родителите си, но когато не получават грижи и внимание, те стигат до
убеждението, че в живота на родителя има много по-значими неща от самите тях.
Детето израства със слаб самоконтрол и не може да се справя добре със своята
независимост.
Въпроси към родителите:
Открихте ли себе си в някой от стиловете? Ако – да, в кой от тях?
В кой бихте искали да бъдете?
Кой от стиловете използвате най-често?
В края на дискусията всеки от участниците получава материал за „Стилове на родителско
поведение” (Приложение 1).
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ІІІ. Обобщение и обратна връзка
Всички са в кръг. Отново се прави упражнението „Барометър на настроението”.
Водещият прави съпоставка между настроението на групата в началото и в края на
срещата. Водещият споделя с едно изречение своите усещания за приключилото
Училище за родители и дава възможност на участниците да споделят:
– Кое е било най-полезно за тях?
– Кое им е било най-малко полезно?
– Какво още биха желали да научат по темите?
Накрая водещият прочита стихотворението „На вече порасналото ми дете” , което
всеки от участниците получава (Приложение 2).
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Приложение 1

Стилове на родителско поведение
Авторитетен стил:
Това са родители, които приемат че детето е самостоятелна личност – със свои мисли,
чувства, способности. Тесе отнасят толерантно към мнението и желанията на децата,
неналагат със сила своето мнение и не се стремят да подчинят детето. Опитват се да
разберат ситуацията през погледа на детето, не бързат да си направят изводи преди да
са изслушали обясненията на детето.
Детето израства като дружелюбно, сигурно в способностите си,със самочувствие,
умеещо да създава приятелства, любопитно, сжелание да успява.
Авторитарен стил:
Това са ограничаващи родители, които често използват наказания, изискват от децата
подчинение. Отказватда приемат идеите на своите деца, които не съвпадат с техните.
Тези родители изискват подчинение и уважение и това създава враждебност. Повечето
от този тип родители не вярват, чедецата им могат да се справят затова упражняват
постояненконтрол. Те внушават на детето усещането, че трябва да им еблагодарно за
всяко нещо.
Детето израсва в потиснатост, страх, започва да лъже, изпитва вина и угризения.
Враждебно е и трудно създава трайни приятелства. Трудно му е да си поставя и следва
свои цели.
Разглезващ стил:
Това са приемащи, мили родители и някак пасивни поотношение на дисциплината. Те се
интересуват от децата си,живеят с техните проблеми, но без да упражняват контрол
върху тях или да поставят изисквания към тях. Децата искат многочесто техните желания
да бъдат задоволявани незабавно, те неизпитват особено уважение към другите и имат
проблем със самоконтрола. Те са непопулярни сред връстниците си.
Детето изратва импулсивно - агресивно. Има ниско самочувствие, не обича да се
подчинява на правила и изисквания. Лесно раздразнително е, импулсивно, има стремеж
към налагане над другите , трудно следва целите си.
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Занемаряващ стил:
Това са родители, които не се интересуват многоот децата си. Не знаят почти нищо за
техните приятели, интереси, успехи или неуспехи, проблеми в и извън училище. Децата
сенуждаят от родителите си, но когато не получават грижи и внимание, те стигат до
убеждението, че в живота на родителя имамного по-значими неща от самите тях.
Детето израсва със слаб самоконтрол и не може да се справя добре със своята
независимост.
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Приложение 2

На вече порасналото ми дете…
Ръцете ми заети бяха през деня.
Не можех да играя или да ти почета…
Когато молеше и канеше ме ти,
за теб минутка аз не отделих.
Днес кърпих дрехите и сготвих, после прах.
Ти дотърча с рисунка и със весел смях
и каза: „Мамо, Виж каква шега!”
Аз рекох: „Синко, чакай малко, не сега.”
Внимавам хубаво да те завивам,
молитвата като си кажеш и излизам,
на пръсти отивам лампата да загася ...
А трябвало е още миг да постоя.
Животът кратък е, годините летят и изведнъж –
момченцето пораснало е и е вече мъж.
Не е край теб с молбите си безкрайни
и не споделя скъпоценните си тайни.
Албумите с картинки са прибрани,
игрите до една са изиграни.
Молитвата вечерна, целувка за нощта –
това са вече минали неща.
Ръцете ми, заети постоянно,
сега притихнали стоят.
Тъй бавен, муден, празен е денят.
Да можех да се върна и да сторя
ония нещица, които искаше ти с: „Мамо, моля!”
Алис Е. Чейс
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ВХОДЯЩ ВЪПРОСНИК ЗА РОДИТЕЛИ

Данни на участника: жена, мъж; възраст ............ год.; трудов стаж..........год.;
професия...................................; образование …………………......

Моля, отбележете по скала в каква степен сте съгласни с твърденията:
1. В семейните работи никой не трябва да се бърка.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


По-скоро Не


Несъгласен


2. Ние си женим децата по-рано.
Съгласен


По-скоро Да


3. Образованието осигурява добър живот на децата.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


4. Не е правилно да има женитби преди децата да навършат 18 години.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


5. Ходенето на училище разваля децата.
Съгласен


По-скоро Да


6. Най-големият успех на родителя е да задоми детето.
Съгласен


По-скоро Да


7. Ранният брак е насилие над детето.
Съгласен


По-скоро Да
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8. Родителите не могат да предпазят децата от ранни бракове.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


9. Ранен брак е тогава, когато децата са под:
12 години  14 години  16 години 
10.

По-скоро Не


Несъгласен


18 години 

Родителите трябва да говорят с децата си за отношения между мъжете и жените.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен
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ИЗХОДЯЩ ВЪПРОСНИК ЗА РОДИТЕЛИ
Данни на участника: жена, мъж; възраст……… год.; трудов стаж........ год.;
професия...................................; образование …………………......
Моля, отбележете по скала в каква степен сте съгласни с твърденията:
1. Аз трябва да сигнализирам на органите за закрила, когато има риск от ранен брак в
квартала.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


2. Родителите обсъждат отношения между момичета и момчета с децата си.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


3. Ако искаш да имаш успешен брак, трябва да имаш добро образование.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


4. Любовта е по-важна от образованието.
Съгласен


По-скоро Да


5. Родители настояват детето им да остане в училище, дори когато детето не иска да учи.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


По-скоро Не


Несъгласен


6. Децата не се претоварват с извън училищни уроци.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


7. Родителите имат нужда от помощ от професионалисти, за да пазят децата си да учат и
да се развиват.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен
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8. Пълнолетен мъж, който се жени за непълнолетно момиче е насилник.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


По-скоро Не


Несъгласен


По-скоро Не


Несъгласен


9. Родителят знае какво прави детето му извън дома.
Съгласен


По-скоро Да


Не мога да
преценя


10. Ранен брак е тогава, когато децата са под:
12 години  14 години  16 години 

18 години 
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Дейности за овластяване на деца и родители

Фамилни групови конференция

Проект „Мрежа за превенция на ранни бракове”
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ФАМИЛНИ ГРУПОВИ КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилната групова конференция е среща на разширеното семейство за изработване на
план за решаване на специфичен проблем на детето. Тя се организира от независим
координатор.
Фамилната групова конференция представлява модел за вземане на решение, в който
семейството и социалната му мрежа се събират заедно, когато има нужда от план и
решение. По то начин семейството, включително и децата, остават отговорни също и за
драстични решения. Конференцият им дава възможност да изработят свой собствен
план, като използват собствените си ресурси и помолят за допълнителна помощ или
подкрепа от другите.
В социалната работа Фамилните групови конференции представляват промяна в
начина ни на мислене за потребителите на социални услуги. Те не са вече хора, които
имат нужда от помощ, а граждани, може би нуждаещи се от услуги, които
организациите, работещи в социалната сфера, могат да им предложат.
Ефектът от Фамилните групови конференции:
 Силите на семейството и социалната му мрежа са ясно активирани;
 Семейството остава собственик на проблемите си, а гражданинът и неговите
близки и роднини запазват контрол над своя живот;
 Решеният се търсят в рамките на културата на семейството, а детето или младежът
категорично остават част от фамилната система;
 Взетите решения, засягащи детето или младежът, остават от говорност на детето
или младежа, семейството и социалната му мрежа;
Фази на ФГК:

Насочване
Независим координатор
Подготовка

Independent coordintor
1.
2.
3.

Споделяне на информация
Лично време на семейството
Приемане на плана

Наблюдение
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Независимият координатор
Координаторът на фамилната групова конференция е независим и не е нает, нито пък
работи за институции, в чиито правомощия са взимането на решения или
предоставянето на грижи. По възможност координаторът трябва да говори езика на
семейството и да е запознат с тяхната култура, минало и среда на живот.
Координаторите не са социални работници, а хора от общността, които искат да поемат
своята социална отговорност като подпомагат провеждането на фамилни групови
конференции.
Процесът на насочване към Фамилна групова конференция
Всяко семейство във всеки един момент може да реши да проведе фамилна групова
конференция и някои семейства го правят. Опитът с този модел показва, че семействата
харесват и използват този подход много по-често от очакваното.
Насочващият – организацията или човекът, който предлага на смейството Фамилна
групова конференция, ще потърси независим координатор, който да я подготви и
организира, в случай, че семейството се съгласи.
Подготовка на конференцията
Внимателната подготовка е изключително важна за успеха на фамилната групова
конференция и е задача, която независимият координатор трябва да изпълни. Всъщност
координаторът е основното действащо лице в предстоящата конференция. Той/тя
разширява максимално кръга на участниците. Колкото повече ресурси, толкова подобре.
Конференцията
Въпрос на конференцията:
Всяка конференция трябва да има поставен един или повече основни въпроси. Тези
въпроси са фокусът на конференцията. Ако участниците започнат да говорят по други
проблеми основният въпрос е фокусът, към който разговорът трябва да се върне.
Conference question:
Фази:
1. Споделяне на информация
2. Време за семейството
3. Приемане на плана
Фаза 1. Споделяне на информация
Кой започва? Това не се решава предварително. Първо координаторът ще предложи на
членовете на семейството. Ако семейството реши, че не желае да открие
конференцията, тогава е подходящо да започне насочващият. Той/тя може да обясни
защо се провежда конференцията и каква е причината за притесненията.

81

Проект „Мрежа за превенция на ранни бракове” е съфинансиран от Програма "Права,
равенство и гражданство"на Европейския съюз

Информация за възможна подкрепа
Насочващият и социалните работници имат възможност да кажат за помощта, която
могат да предоставят. Това не бива да се превръща в подробно описание на всички
налични социални услуги, а трябва да бъде информацията, от която те смятат, че
семейството има нужда. След като насочващият приключи, останалите специалисти, като
например лекар, медицинска сесттра, финансов специалист, учител и т.н. също могат да
споделят информация с присъстващите.
Минимални изисквания
Ако се очаква планът да отговори на определени минимални изисквания, за да бъде
приет, тук е моментът те да бъдат посочени. Насочващият или социалните работници
предварително посочват при каква ситуация не биха приели плана.
Фаза 2. Лично време за семейството
Координаторът обявява началото на втората фаза от конференцията - време за
семейството, в което те обсъждат информацията от първата фаза и правят план за
справяне с проблема.
Координаторът насърчава членовете на семейството да използват това време, за да
разгледат проблема от всички страни. Семейството може да обсъжда толкова време,
колкото им е неонходимо; когато стигнат до някаква договорка, трябва да я запишат на
голям лист хартия или да извикат координатора, който да им помогне да го направят.
Координаторът, насочващият и социалните работници напускат стаята и оставят
семейството и социалната му мрежа да обсъждат нещата насаме.
Фаза 3. Приемане на плана
След като планът на семейството е готов те викат координатора и му представят плана.
След това планът се представя на насочващия. Насочващият приема плана, освен ако не
докаже, че планът не гарантира безопасността на детето/децата или че е
противозаконен. След това насочващият и семеството обсъждат неговото изпълнението
и наличните средства/ресурси.
След конференцията
След конференцията координаторът прехвърля написания на листа план в документ,
който съдържа плана, препоръки и решения. Той разпраща копие от този документ до
всички участници – членовете на семйството, насочващия и всички социални работници,
участвали в първата фаза.
Три месеца след края на конференцията координаторът се свързва със смейството и
насочващия за да провери дали планът се изпълнява.
Координаторът попълва формуляр за обратна връзка и го изпраща на организацията,
която организира фамилни групови конференции. Едва сега работата на координатора е
приключила. Изпълнението и оценката на плана са грижа на насочващия или на
социалния работник.
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ГЛАВА 5
Закрила на детето
Действията, които професионалистите и обществото предприемат за да повишат
благосъстоянието на децата и да ги предпазят от вреда се наричат мерки за закрила. Те
включват:
• защита на децата от насилие;
• предотвратяване увреждането на здравето или развитието на децата;
• гарантиране, че децата растат при условия, съответстващи на осигуряването на
безопасни и ефективни грижи; и
• предприемане на действия, които да дадат възможност на нуждаещите се деца
да имат оптимални шансове за живот.
Всяка страна в ЕС има свои законови изисквания, които организациите трябва да
следват. Преди да използват това ръководство, фасилитаторите трябва да проверят
какви са техните организационни и национални изисквания по отношение на закрила на
децата.
Всяка организация, която се ангажира да работи с деца или за деца, трябва да има
собствена политика за закрила на детето, която да съответства на националното
законодателство в тази област и да включва стандарти, които обхващат четири широки
области: политика, хора, процедури и отчетност.
Всеки от партньорите по проекта представя политиките, процедурите и възможните
ресурси за подкрепа в областта на закрила на детето в съответната страна при превода
на това Ръководство на езика на тази страна.
Взаимодействието в България:
Според законите в България ранният брак се счита за насилие над дете. То може да бъде
сексуално и/или психическо и/или физическо насилие с трайни последствия върху
развитието на детето.
Всеки, на когото стане известно или има съмнение, че дете се нуждае от закрила
/според чл. 7 ал. 1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето/ е длъжен незабавно да
информира за това ОЗД /Отдел за закрила на детето/, ДАЗД / Държавна агенция за
закрила на детето/ или Полицията. Взаимодействието на институциите и техните
задължения по този повод са регламентирани в Координационен механизъм /виж
графиката по-долу/ , който гласи:
- До един час след постъпване на сигнала в ОЗД се назначава отговорник, който да
извърши проверка на сигнала;
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- В следващите 24 часа отговорникът по случая изпраща доклад със събраната
информация до мултидисциплинарния екип и насрочва работна среща;
- Мултидисциплинарният екип включва в своя състав: полиция /отговорно лице/, съдия,
прокурор, социална услуга /отговорно лице/, лекар, МОМН/отговорно лице/, община
/отговорно лице/;
- Мултидисциплинарният екип на местно ниво определя единна стратегическа цел, за
постигането на която изготвя съвместен план за действие с разписани конкретни задачи
със срок за изпълнение;
- Докато тече процесът на закрила от насилие, детето има право на подкрепа като бъде
насочено за включване в подходяща превантивна програма или социална услуга.
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Координационен механизъм за взаимодействие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие

Полиция
Отговорно
лице

Съдия,
Прокурор
ОЗД

Получил
сигнала-

Отговорник по
случая

до 1 час
Проверка - до 24
часа от
постъпване на
сигнала

Изпраща
доклад,
копие от
получения
сигнал и
насрочва
работна
среща на
екипа

Социална
услуга
Отговорно
лице

Лекар

В най-кратък срок:
Работна среща на
мултидисциплинарния
екип /ръководи се от
отговорника по случая от
ОЗД/:
Протокол
Ангажименти

МОМН
Отговорно
лице

Отговорници
Срокове

Община
Отговорно
лице
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Ресурси за подкрепа:
1. Горещи телефонни линии
Единен номер за спешни повиквания – тел. 112
Национална телефонна линия за деца – тел. 116 111
Гореща телефонна линия за пострадали от насилие Фондация "Асоциация Анимус" - тел.
+ 359 800 18 676
2. Държавна агенция за закрила на детето
http://sacp.government.bg/bg/
3. Телефони на Дирекции „Социално подпомагане” в страната
http://ala-bg.org/wp-content/uploads/2011/11/Social-Assistance.pdf
4. Фондация „Български джендър изследвания“
http://bgrf.org/
Осигурява безплатна здравна, психологическа и правна помощ на жени, жертви на
домашно насилие
5. Джендър перспективи Хасково
http://hdgender.eu/
Консултира и подкрепя лица, пострадали от домашно насилие, и работи на територията
на Хасково и Димитровград и региона.
6. Женско дружество „Екатерина Каравелова” – Силистра
http://www.ekaravelova.org/
Кризисен център за лица обеkт на домашно насилие и трафик на хора
Център за консултиране и превенция на домашно насилие
7. "Асoциация НАЯ” – Търговище
http://www.naia-tg.com/
Център за социална рехабилитация и интеграция на деца, жертви на насилие.
Гореща телефонна линия за жертви на домашно насилие 0601 67 025
8. Фондация „П.У.Л.С.” – Перник
http://pulsfoundation.org/
Кризисен център за лица пострадали от насилие или жертва на трафик - обслужва клиенти
от цяла югозападна България като предоставя подкрепа и услуги за хора, пострадали от
насилие и техните семейства.
9. Център „Отворена врата” – Плевен
opendoor_centre@hotmail.com
Центърът за социална рехабилитация и интеграция предоставя дългосрочно и
краткосрочно социални услуги на жени и деца, преживели насилие:
Кризисен център за жени и деца
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10. Асоциация “SOS – семейства в риск” – Варна
http://sos-varna.org/index.php
Кризисен център „SOS” - настаняват жени и деца, претърпели домашно насилие или
трафик на хора.
11. Асоциация „Анимус” – София
http://animusassociation.org/
Травма център за деца и семейства, кризисен център за пострадали от домашно насилие
http://animusassociation.org/za-fondaciata/partniori/sluzhbi-organizacii-programi/ - карта на
служби, организации и програми срещу домашно насилие
12. Асоциация “Деметра” – Бургас
http://demetra-bg.org/
Кризисен център за деца, преживели насилие в Бургас и Средец
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Използвана литература:
Сравнителен анализ на законодателството, междуинституционалното сътрудничество и
дейностите по превенция, свързани с ранните бракове в България, Гърция, Испания и
Словения -http://empn-project.eu/?Mod=Pubs&Lang=en
Национален доклад за междуинституционалното и междусекторно сътрудничество по отношение
на ранните бракове в България - http://empn-project.eu/?Mod=Pubs&Lang=en
Национален доклад за междуинституционалното и междусекторно сътрудничество по отношение
на ранните бракове в Гърция - http://empn-project.eu/?Mod=Pubs&Lang=en
Национален доклад за междуинституционалното и междусекторно сътрудничество по отношение
на ранните бракове в Словения - http://empn-project.eu/?Mod=Pubs&Lang=en
Национален доклад за междуинституционалното и междусекторно сътрудничество по отношение
на ранните бракове в Испания - http://empn-project.eu/?Mod=Pubs&Lang=en
Йорданова М. – SOS приятели; Как да помагаме на своите връстници, Център „Отворено
образование”
Кръстева А. – Тренинг за общуване в екип, Университетско издание „Св. Св. Кирил и Методий”,
Велико Търново 2005 г.
Стаматов, Р. – Детска психология, С., 2004.
Гражданско образование – Авторски колектив, Център „Отворено образование”
Образование за демократично гражданство (книга за учителя, начален курс) - Авторски
колектив, Център „Отворено образование”, Сф. 1999 г.
Образование за демократично гражданство (книга за учителя, среден курс) - Авторски
колектив, Център „Отворено образование”, Сф. 1999 г.
Пилешка супа за женската душа – Авторски коллектив, Издателство „Кибеа”, Сф. 1999г.
Разговор за дроги (ръководство за обучаващи) - Авторски колектив, Български червен кръст,
2004г.
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Контакти на организациите, партньори по проекта:
Сдружение „Шанс и закрила”
Ул. „Алеко Константинов” 11
Хасково, България
Тел./факс: +359 38 662138
chance@escom.bg
Център за междутнически диалог и толерантност „Амалипе"
Ул „Самуил” 4, ет. 1, ап. 16
Велико Търново, България
Тел./факс: +359 62 600224
office@amalipe.com
Cell for Alternative Youth Activities (KEAN)
Patroklou 57 & Priamou Street Ilion
Athens 13122, Greece
Tel./fax: +30 210 26 92 880
info@kean.gr
Ljudska univerza Kočevje (LUK)
Trg Zbora odposlancev 30
1330 Kočevje, Slovenia
Tel.: +386 1 89 38 270; fax: +386 1 89 38 275;
info@lu-kocevje.si
Fundació Privada Pere Closa
c/Francesc Macia 32-36
08912 Badalona, Spain
Tel.: +34 93 389 33 41; fax: +34 93 389 14 73
europe@fundaciopereclosa.org
European Roma Information Office (ERIO)
Avenue Edouard Lacomblé 17, 2nd floor
1040 Brussels, Belgium
Tel.: +32 2 733 34 62; fax: +32 2 733 38 75
office@erionet.eu
„Емпауъринг Едюкейшън” ООД
Галина Маркова, оценител на проекта
Тел.: +359882441271
galina.markova.khc@gmail.com

Уебсайт на проекта: http://www.empn-project.eu/
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